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ح دليل الطالب لنيل المطالب ي عشر من دورة شر
 
 تفري    غ اللقاء الثان

 حفظه هللا. - للشيخ محمد عبد الواحد

، رب هلل الحمد  الرحيم، الرحمن هللا بسم ن ،ا وصحبه آله علو  محمد  نبينا  عل وبارك وسلم اللهم وصل   العالمي  ن  وأشهد  جمعي 

يك ل  وحده هللا إل  إله ل  أن  مح أن وأشهد  له، شر
 
 بعد.  أما  . وسلم عليه هللا صل   ورسوله عبده مدا

 واإلقامة األذان باب

ي  كفاية  فرض وهما 
 
ي و للمنفرد  ويسنان األحرار  الرجال عىل الحض   ف

 
 .صوت رفع بل  ولو  للنساء ويكرهان السفر  ف

 .منه بنية واحد  من يكونا  وأن عرفا  متواليي    مرتي    إل  يصحان ول 

ط ا م عاقل  ذكرا  مسلما كونه وشر  .الليل نصف بعد  فيصح الفجر  أذان إل  الوقت قبل يصحان ول  ظاهرا  ولو  عدل  ناطقا  مي  

 .لحاض   يؤذن لم ما  ركن الصوت ورفع

 .إقامته بل المحدث أذان يكره ل  لكن فيهما  متطهرا  بالوقت عالما  أمينا  صيتا  كونه  سنيو 

سل الوقت أول األذان ويسن ي  سبابتيه جاعل  هوجه رافعا  علو  عىل يكون وأن فيه والير
 
 يمينا  ويلتفت القبلة مستقبل  أذنيه ف

 من خي   الصلة الفجر:  أذان حيعلة بعد  يقول وأن بمنارة يكن لم ما  دميهق يزيل ول  الفلح عىل لحي  وشمال  الصلة عىل لحي 

 .التثويب ويسىم مرتي    النوم

 يشق.  لم ما  واحد  واإلقامة األذان يتوىل أن ويسن

 للكل.  وأقام لألوىل أذن وائتف قض   أو  جمع ومن

ي  إل  مثله يقول أن المقيم أو  المؤذن يسمع لمن سنيو 
 
ي و "باهلل إل  قوة ول  حول "ل  فيقول:  الحيعلة ف

 
 "صدقت التثويب:  ف

ي و وبررت"
 
ي  عىل يصىلي  ثم وأدامها" هللا "أقامها  اإلقامة:  لفظ ف  هذه رب "اللهم ويقول:  فرغ إذا  وسلم عليه هللا صىل النب 

 وعند  هنا  يدعو  ثم وعدته" الذي محمودا  مقاما  وابعثه والفضيلة الوسيلة محمدا  آت القائمة والصلة التامة وةالدع

 اإلقامة. 

 . رجوع نية أو  عذر  بل  المسجد  من الخروج األذان بعد  ويحرم

:  هللا رحمه المؤلف قال    أ بد الطهارة كتاب  من المؤلف انته   أن بعد  "،واإلقامة األذان باب" تعال 
 الفقهاء عادة عل الصالة كتاب  فن

  
ط فالطهارة لها، مقدمة والطهارة اإلسالم أركان أهم ألنه بها  يبدؤون أنهم عرفنا  كما   ،أول  الصالة ذكر  فن وط من شر  الصالة صحة شر

   دخلوا  ذلك بعد  ثم بالطهارة فبدأوا 
  المقصود  ه   الصالة أن باعتبار  وأحكامها  الصالة عل الكالم فن

 
 عل ذكرها  كان  الطهارةو  ،أصالة

ط أنها  عل سبيل وطها  من شر  لها.  قدمةوت شر

   هللا رحمه المؤلف
تيب أت     المعتاد  عن غريب بت 

 ونيبدؤ  ألنهم غرابة فيه وهذا  إلقامة،وا األذان بابب بدأ  أنه حيث أصحابنا  كتب  فن

  نيعقدو  ذلك بعد  ثم الصالة كامأح بعض عل بالكالم يبدؤون ثم الصالة كتابب عادة
 
   المؤلف لكن واإلقامة.  ألذانل بابا

 ترتيب أت 

ه أره لم غريب وط عل يتكلم صار  واإلقامة األذان أحكام عل تكلم أن وبعد  واإلقامة، األذانب بباب فبدأ  األصحاب، من لغت   شر

 الصالة. 

   كفاية  فرض وهما  واإلقامة األذان "باب قال: 
 أن أول  نريد  نحن ؟هما  ما  قامةواإل األذان طيب ،"واألحرار الرجال عل الحضن  فن

  نعرف
 
ع فهو  تعريفهما،ب يتعلق مما  شيئا    شر

ة، الحكم عل الكالم فن   اإلعالم هو  لغة األذان نقول مباشر
 
عا  وقت بدخول إعالم وشر

 لقب األذان يصح فال  الفجر  غت   أما  خاصة للفجر  وهذا  الصالة وقت دخول قرب أي قربه ،مخصوص بذكر  لفجر  قربه أو  الصالة
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   ما  وهو  مخصوص بذكر  الصالة، وقت دخول
 قرب أو  وقت دخول عن تعلن أنت ،بذكر  إعالم فهو  هللا، شاء أن صفته بيان سيأت 

  واإلقامة. مخصوص بذكر  الصالة وقت دخول
 
  أقام مصدر  لغة

 
عا  : قال المؤلف ،مخصوص بذكر  الصالة إل بالقيام إعالم ه   وشر

   هو  الكفاية فرض "فايةك  فرض -قامةواإل األذان يعنن - وهما "
ع به أمر  الذي ءالشر  يقوم أن يلزم ل  ولكن الوجوب سبيل عل الشر

   السيوىط قال كما   هو  يعنن  بعينه إنسان كل  به
  فاعل عن ونظر  ُيقصد  مهم  " امعالجو  جمع نظم فن

ُ
د   مهم هو  أي "ُمَجرَّ

 
عا  قصد يُ  شر

   هذا  حصول فالمقصود  ،فاعله عن النظر  بقطع وجوده
  يك من هب قام إذا  . ء الشر

 يقم لم ذا وإ الناس بقية عن يسقط ثماإل  فإن فن

  يك من به
  فن

 
ن  فرض بخالف به، القيام عل القادرون المكلفون مث  أ  ،إنسان كل  يفعله أن فالبد  إنسان، كل  يفعله أن مقصدو  فهو  العي 

ن  فرض وهذا  كفاية  فرض هذا  نقول فنحن ن  فرض ،عي   فال  واإلقامة األذان أما  يصل   أن مكلف كل  أن لبد  الخمس كالصلوات  عي 

   يكون أن لبد  يعنن  كفاية،  فرض هما  يؤذن أو  يقيم أن مكلف لكل يلزم
 الةالص وقت بدخول الناس علميُ  ومقيم مؤذن لبلد ا فن

   للتواصل الشيخ )توقف كاف.   وهذا  الصالة إل والقيام
 
 عرفنا  إذا  . (لديهم البث انقطاع بسبب الفيسبوك عل من متابعيه مع كتابة

   هو  الكفاية فرض أن
ع به أمر  ءشر   ولهذا  هو، من به القائم عن النظر  بقطع حصوله إل والنظر  سنة، ول   فرض ،الشر

 
   مثال
 صالة فن

  و الجنازة
 حضن  من جميع أو  الميت عل الناس جميع يصل   أن يلزم ل  كفاية  فروض هذه كل  ... دفنهو  تكفيهو  الميت تغسيل فن

انه...  أهله من  كفاية.   فروض كلها   هذه وجت 

   ألي كفاية  فرض طيب "كفاية  فرُض  وهما " : المؤلف قال
 طبعا  الجمعة ومنها  المؤداة الخمس للصلوات كفاية  فرض هما  ؟ء شر

   إذن الخمس، الصلوات من ألنها 
   ألي كفاية  فرض طيب "كفاية  فرض وهما " قال ألنه قصور  المؤلف كالم  فن

 فرض قلنا  وإذا  ؟ء شر

   فأننا  اةالُمؤد للصلوات كفاية
ؤدى أنها  بذلك نعنن

ُ
   ت

   الوقت فن
   يعنن

  الن 
ُ
   صل  ت

   الوقت فن
 المَ  بخالف األول، المرة فن

 
 ق
 
 من ياتض

   ،وتقيم ذنتؤ  نأ لها  سنيُ  نعم إقامة، ول  أذان لها  يجب ل  وقتها  خروج عد ب الل   الصلوات
ع يعنن شر  ولكن ستحبابال  سبيل عل ي 

   المؤداة المكتوبات خمسال لواتللص كفاية  فرض فهما  واجب، ليس
 والمقضية المنذورة الصالة أما  . الجمعة وكذلك الوقت فن

 يستحب.  ل  وبعضه يستحب بعضه ،إقامة ول  أذان له ليس هذا  فكل والنوافل

   سيصل النسان كان  إذا  الجمعة وكذلك المؤداة الخمس للصلوات "كفاية  فرض" : المؤلف قال
 اإلنسان كان  إذا  طيب ،جماعة فن

 م سيصل  
 
   وكذلك للمسافر  والقامة األذان سنيُ  وكذلك للمنفرد، قامةواإل األذان له ن  َس يُ  نهفإ نفردا

 هذا  كل  المقضية الصلوات فن

ن    و للمنفرد  ويسنان" : قال ذا هول . سين
   كفاية  فرض هما  طيب . "السفر فن

   فأما  الحضن  فن
 رصح كما   نةُس  بل ا فرض فليس السفر  فن

  " : بقوله بذلك
  طيب ،"السفر فن

َ
 النساء يخرجون فأنهم "الرجال" : الفقهاء  قال وإذا  ،األحرار  الرجال عل فرض من؟ عل ض  ر  ف

   جمع) والخنات  
( أم ذكر  هو  يتضح ل  الذي خنن   

 حن   واإلقامة األذان عليهم يجب فال  فالصبيان ،نالصبيا أيضا  ويخرجون أنن 

ن  الصن      ما وإن اإلقامة، ول  األذان عليه يجب ل  لكن الصالة منه تصح الذي الممت 
 
 يك
 
   الرجل بها  فل

 هما  نقول نفنح البالغ، يعنن

  ؟من عىل كفاية  فرض

  الصبيان.  به رجخ الخنات   به خرج النساء به خرج ؛ولاأل هذا  . الرجال عل •

( )وهذا  . األحرار  •  
   واألرقاء العبيد  يلزم ل  الكفاية فرض ألن ؟األحرار  ا لماذ الثاتن

   ألن الجملة، فن
 يتعلق ل  صور ال كت  أ  فن

 ر،بالُح  المتعلقة الحكام من الكثت   عنه فتسقط بحقه والقيام سيده بخدمة مشغول العبد  ألن ،بالعبيد  الكفايات فروض

 قيقر  يلزم ل  الكفاية ففرض
 
   ا
   ونقول ،الجملة فن

 غسيلوكت السالم كرد   الرقيق تلزم الكفاية فروض بعض ألن الجملة فن

   لكن الرقاء عل واجبة الحكام بعض فهنا  الرقيق غت   يوجد  لم إذا  دفنهو  عليه والصالة وتكفينه الميت
 وإذا  الجملة، فن

   الفقهاء قال
   الجملة فن

   يعنن
ها  أن خوةإ يا  مهمة العبارات وهذه كلها،  يسول الصور  بعض فن ن  فرض نقول : العلم طالب يمت 

   الرقيق يلزم ل  الكفاية
   أي الجملة فن

   أو  الصور  بعض فن
 كما   بل الرقيق يلزم ل  مما  قامةواإل األذان ولكن ،لصور ا من كثت    فن

  األحرار، الرجال عل قال

•  : ن   المقيمي 
 
ن  يكونوا  أن لبد  وأيضا   " قال:  لهذا  مقيمي 

   أي "الحضن  فن
 ول  ،ويقيموا  يؤذنوا  أن الناس يلزم واألمصار.  القري فن

   كفاية  فرض" : المؤلف قال فقد  الواحد  الرجلَ  يلزمُ 
  األحرار".  رجالال عل الحضن  فن
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  كان  إذا  طيب
 
  رجال

 
 َس يُ  نعم - للمنفرد  واإلقامة األذان – انيلزم ل  منفرد  واخد  شخص واحدا

َّ
   انيلزم ل  ولكن ان  ن

 الرجل حق فن

 اإلقامة.  ل و  األذان يلزمهم ل  هؤلء كل  والصبيان والمسافرون والعبيد  النساء وكذلك ،الواحد 

  عندنا  طيب
 
 يقول لخمس؟ا الصلوات لغت   أخر  نداءب أو  األذانب ُينادىَ  فهل الخمس، اتبالصلو  متعلقان واإلقامة األذان أيضا

ه ول  األذانب ينادي ل ' هللا:  رحمهم أصحابنا    'وتراوي    ح جنازة لصالة غت 
 
 عليه النن    عن نقليُ  لم ألنه هللا رحمه أحمد  اإلمام عن نصا

 "جامعة الصالة" : لهما  ينادي ولكن إقامة ول  أذان ليس "جامعة الصالة" : والكسوف العيد  لصالة نادىَ ي   لكن ،والسالم الصالة

 يُ  الخنات   وكذلك "صوت رفع بال  ولو  اءللنس ويكرهان والمسافر  للمنفرد  ويسنان" : هللا رحمه يقول طيب
 
 واإلقامة األذان يكره ،هُ رَ ك

 ش  ،الناس يسمعها  ل  منخفض بصوت ذنستؤ  المرأة كانت  ولو  والخنن   للمرأة
 
   لوحدها  حن   ولو  ا

 ومكروه لها  سنيُ  ل  هذا  البيت فن

  
   الكراهة وجه ما  طيب صوت.  رفع بدون و ول حقها، فن

 الصوت رفع فيهما  األصل واإلقامة األذان أن الكراهة وجه النساء؟ حق فن

عا     ولذا  ،هنتاصو أ خفض النساء من والمطلوب لها، مللقيا والتنبيه الصالة وقت بدخول ملإلعال  شر
 رصح األحكام من ت  كث  فن

ة كانت  إذا  تجهر  ل  ولكن بها  تجهر  أن لها  وحدها  الجهرية الصالة صلت إذا  المرأة أن الفقهاء  عليها  فيحرم أجانب رجال بحضن

   أيضا  كذلك  الجهر،
   التلبية فن

 ينصون الفقهاء ستجد  فعادة للنساء، ذلك يسن ل  ولكن للتلبية الصوت رفع يسن والعمرة الحج فن

  ليس صوت رفع فيه ما  أن عل
 
ع ل  وحينئذ  أصواتهن برفع النساء تؤمر  فال  ،المرأة من مطلوبا  قال اإلقامة.  ل و  األذان لهن يشر

  المؤلف
 
وعا    شر
وط عن الحديث فن ن  إل  يصحان ول " : واإلقامة األذان صحة شر ن  مرتبي    متواليي 

 
 "منه بنية واحد  من يكونا  وأن عرفا

وط:  أرب  ع ذكر  هنا  يعنن    شر

عا  به يعتد  ذكر  ألنه رتبي    م   قامةواإل األذان يكون نأ األول .1    نأ فالبد  شر
وع نظمه عل النسان به يأت   الصالة كأركان  المشر

   الذكار  ويشبه الصالة ركانأ يشبه وهذا  ترتيبه عل به تياناإل  قصد يُ  مما  ذلك وغت   وكالوضوء
طيُ  الن  تيب فيها  شت   الت 

  
   المعتادة الصورة عل بالذكر  النسان فيأت 

ط الن  تيب فيها  اشت   لم يرتب لم فاذا  مرتبا  اخره إل " أكت   هللا أكت   هللا" : الت 

  . هأذان يصح

ن  عرفا.  متواليي    يكونا  أن ثانيا  .2 ن  يعنن  بينهما  يفصل ل  يعنن  متواليي   يعنن  ،نفسها  واإلقامة نفسه األذان المراد  الفاظهما  بي 

 يعتت   عرفا  هذا  دقيقة نصف مثال  وسكت " أكت   هللا أكت   هللا" قال إذا  أذن إذا  الرجل . هذا  عرفنا  خالص نتؤذ ل  المرأة

   التوال   قطع طويال  ا سكوت
  ، األذان فن

 
  األذان بألفاظ األذانب تأت   نأ فالبد  العرف إل هنا  الَمّرد

 
 لفاظأ وكذلك ،متوالية

ن  المراد  متوالية اإلقامة ن  الموالة ليست ،ةقاماإل ونفس األذان نفس يعنن  بالمتواليي   الحال بطبيعة ألن واإلقامة األذان بي 

ع ن  تفصل نأ يشر  القامة.  وكذلك التوال   عل بها  تأت   الفاظه نفسه األذان لكن قامةوال األذان بي 

   تكلم فإن
  ذكروا  فهنا  قامتهإو  هأذان أثناء فن

 
 : تفصيال

  محرم بكلم تكلم إذا  قالوا : ول أ
 
 ب
 
 م اإلقامةو  األذان ل  ط

 
َّ   نأ وبعد  " أكت   هللا .  أكت   هللا" : قال كمن  ثال  أو  ا شخص شتم كت 

   ،واحدة كلمة  ولو  حن   اإلقامةو  األذان ُيبطل محرم كالم  فهذا  ا،شخص اغتاب أو  ا شخص قذف
 لم ولو  حن   يعنن

  طويل فصل به يحصل
 
  هذا  فيعتت   عرفا

 
   محرم فعل ألنه اإلقامةو  ذانأل ل مفسدا

  ة. والقام األذان أثناء فن

 
 
  الكلم كان إذا  أما  : ثانيا

 
 األذان لفاظأ بي    فصل يحصل ل  بحيث التواىلي  عىل يكون نأ بد ل  نهأ يقولون فهم مباحا

  أن مراعاة مع ،اإلقامةو 
ّ
ن  ضابط هناك فهل . العرف إل ذلك مرد   النسان يقول هل ؟معي 

 
 نصف أو  دقيقة مثال

ن مُ  ل إ يصحان فال  العرف.  إل ذلك مرد  بل ل  ؟دقيقة ن مُ  رتبي   . عُ  تواليي  
 
  رفا

   واحد" من ا يكون نأو " : هللا رحمه يقول .3
  . واحد شخص من اإلقامة تكون أنو  واحد  شخص من األذان يكون نأ بد ل  يعنن
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 الشخص نفس من كالهما   اإلقامةو  األذان نأ المقصود  ليس- نفسها  اإلقامة أو  نفسه األذان أي هنا  "ايكون" ب قوله والمراد 

ه.  ويقيم انسان يؤذن نأ يمكن ألنه  الُس  تانك  نإو  غت 
َّ
 قامأو  شخص أذن إذا  لكن ،واحد  شخص اإلقامةو  األذان يتول نأ ةن

   شكالإ فال  اخر 
 األذان بعض شخص يؤذن ل  ،واحد  شخص من كله  األذان أي "واحد من ا يكون نأ" بقوله فالمراد  هذا.  فن

  هنا.  المراد  هو  هذا  ،خر آ ويكمل ةاإلقام بعض شخص يقيم ل  اإلقامة وكذلك ،خر آ كملويُ 

 ن  ب   واحد  من ا يكون نأو " : هللا رحمه يقول .4
   "منه ة  يَّ

ط( هذا  يعنن  ينوي نأ بد  فال  ،بنية إل  األذان يصح ل  أي الرابع )الشر

   قد  اللفاظ هذه ألن ،سيقيم نهأ نويي نأ فالبد  اإلقامة وكذلك سيؤذن نهأ الشخص
 نالعاإل  قصد  بغت   النسان بها  يأت 

ع األذان الصالة.  وقت بدخول  أ يشر
 
   األذانك  ذلك لغت   حيانا

   المولود  ذنأ فن
   اإلقامةو  اليمنن

ع وكذلك . اليشى أذنه فن  يشر

 وقوله النية.  من بد فال  الصالة توق بدخول نالعاإل  لغت   ويقيم النسان يؤذن نأ نيمك كولذل . ذلك إل وما  الفزع عند 

   "منه بنية"
 قيم. الم منو  المؤذن من يعنن

ر 
ُ    َط وشر

وط.  ستة والمقيم المؤذن حق فن ط" يقول شر وط ستة هذه : "كونه  وشر  المؤلف:  يذكرها  شر

 " : ولاأل
 
 ،كافر   من األذان يصح فال  "مسلما

ي 
  يعتد  فال  "اذكر " : الثان 

 
عا عا، به ُيعتد  ل  وأيضا  مكروه أنه عرفنا  نحن . والخنن   المرأة بأذان شر    شر

 لكذ لها  يكره امرأة أذنت لو  يعنن

  
  تركه.  عل تثاب نها أ بل عليه تثاب ل  نها أ بمعنن

 ؟به فيسقط الكفاية فرض عن مجزئ فإنه -امكروه كان  وإن- األذان هذا  إن يقال فهل ذنتأ إن المرأة نأ يقال هل : سؤال

   الكفاية.  فرض به يسقط ل  ل، -ج
ٍرض لو  يعنن

ُ
   أذنت امرأة أن ف

 - حينئذ  مال عاإل  حصل ،ها أذان الناس وسمع لد الب فن

ا  ا أذان يصح ل  هذا  ؟ األذان هذا  حكم ما  عا، معتت   شر  به يعتد  ول  يصح ل  األذان هذا  شر
 
 الكفاية.  فرض يسقط ول  عا

ن  نأ د بل  إخوة؟ يا  واضح   الكالم.  هذا  نمت 

   طفيف )انقطاع
، ......  البث( فن

 
   و ه لحظ!  "ذكر" بكلمة عت   وهنا  مسلما

 األذان نأ قال حينما  "رجل" قال الكالم أول فن

ا  ا صبي كان  لو  ألنه ”ذكر“ يقول وهنا  الرجال.  عل كفاية  فرض ن ن  هذا  – سنوات سبع له ممت   ،صحيح فأذانه -عرفنا كما   الممت 

 ليس هو  ،"رجل" عنه يقال ل  ل.  رجل؟ أنه عنه يقال هل الصن    هذا  لكن صحيح، هأذان لكن صن    ألنه عليه يجب ل  هو 

 
 
 غت   بخالف الكفاية فرض به يسقط صحيح هأذان لكن ،برجل فليس بالغا  يكن لم إذا ف البالغ.  هو  لفالرج يبلغ.  لم ألنه رجال

  اقامة.  ول  أذان ا منهم يصح فال  والخنن   كاألنن    الذكر 

 " يكون نأ : الثالث
 
طنا  نا ألن مجنون من يصح فال  "عاقال   نية.  له ليس المجنونو  بنية، يكون أن اشت 

ن " يكون نأ : الرابع  ممت  
 
ن  أذان يصح هأن ذكرناه ما  وهو  "ا  ويجزئ متهإقا تصحو  هأذان فيصح هجرية.  سنوات سبع له تم الذي الممت 

ن  نأذ لو ف الكفاية.  فرض به ويسقط هذا  ن  ممت    . ئمجز  ذلك فإن لبالغي 

 " : المؤلف قال خامسا: 
 
ن  من اإلقامةو  األذان يكون نأ بد  ل  أي "ناطقا    وهذا  ناطقي 

 فهذا  ! اخرس أنتو  تؤذن كيف  ألنه بديه   ءشر

  واضح
 
  اشار  فلو  الحال.  بطبيعة خرسأ من يصح ل  ألنه غرابة فيه ذكره حن  و  ،طبعا

 
  المطلوب.  به يحصل ل  هذا  كتب  أو  مثال

 " : قال سادسا: 
 
ط هذا  "عدل   يكون نأ السادس الشر

 
.  ولو  عدل

 
  ظاهرا



رح دورة   ل ش  ل الطالب   دلي  ي  ي   الدرس  المطالب   لن 
ان    رعش   الي 

  

 5 رشح دليل الطالب للش يخ محمد عبد الواحد

 

ي  النسان ةاستقام هي  العدالة
 

ك اتالواجب يؤدي نهإ بحيث ومروءته دينه ف ي  ول  ،المحرمات ويير
 . بالمروءة يخل بما  يأنر

   لنا ق نحن طبعا  نوعان.  إخوة يا  العدالة العدل.  هو  هذا 
ك بالواجبات يأت   هذا  ولكن معصوم انه ناهمع ليس المحرمات ويت 

  
ة نتاك  فإن معصية فعل ذا وإ موره. أ جملة فن ة  أو  صغت  ة عل رص أ إذا  لكن منها  فيتوب كبت    أو  صغت 

َ
 يتب ولم ةكبت    لعَ ف

ة عىل ِض م   الفاسق فاسق.  فإنه ي  أو  الصغي 
ة يأنر ة  حكامأ وله فاسق ذا ه ،هللا إىل يتوب ول  بالكبي     كثت 

  . هالفق فن

ط نحن فإذن    نشت 
  كوني نأ المؤذن فن

 
  يصح فال  عدل

 
عا  األذان ألن ،فاسق من أذان الكفاية فرض يسقط ل و  ئيجز  ول  شر

 أ
 
 َص مُ  غت   والفاسق ،الةالص وقت بدخول اعالم هو  صال

َّ
 تصدقه ل  أنتف "فتبينوا بنبأ  فاسق جاءكم ن"إ : تعال لقوله ،قد

   وجاء عبادتك.  عل تستأمنه ول 
ن المؤذن وصف األحاديث فن   ،باألمانة ي 

َّ
 أ يكون نأ بد  فال  مؤتمن، المؤذن أن

 
  مينا

 
عا   ،شر

 
 عدل

. أم ليس والفاسق ن   ولو " يقول وهنا  ي 
 
   "ظاهرا

 : نوعان عندنا  العدالة ألن العدالة ظاهر  يكون ولو  يعنن

  عليه تري ل  الذي وهو  "،الحال مستور " ب  عنه والمعت   الظاهر  بالعدل عنه ت َّ عَ المُ  وهو  ظاهرة عدالة •
 
 ل  ،فسقا

ه لم لكن عدل نهأ حاله ظاهر  فاسق، أنه ُيعَرف ه ولم نختت    حاله.  خت   ممن يزك   ولم نعاشر

ناه إذا و  • ناه أو  عاشر   عدل فهذا  ذلك إل ما  أو  ثقة زكاه أو  اختت 
 
  ظاهرا

 
  المراد  ليس طبعا  ،وباطنا

 
   ما  بباطنا

 ألن القلب فن

.  سبحانه هللا إل  يعلمه ل  هذا    عدل" الفقهاء الق ذا فإ وتعال 
 
   "وباطنا ظاهرا

  خولط يعنن
ُ
  وز
ّ
ه من له وشهد  ك  عاشر

   مستقيم أنه ،عدل نهأ
   الباطنو  الظاهر  فن

   يعنن
   الذي أما  لكن ومخرجه مدخله فن

 سبحانه هللا إل  يعلمه ل  قلبه فن

 .   وتعال 

  مسائل فهناك
 
طي ي كت مسائل وهناك والباطنة الظاهرة ةالعدال فيها  شير

  الظاهرة.  العدالة فيها  ف 

  ولهذا 
 
   مثال
ط نحن الصالة فن   ماماإل  يكون نأ نشت 

 
 العدل هذا  يكون نأ لبد  هل طيب ،الفاسق خلف الصالة تصح ل و  عدل

ناه ممن إماما  يصل   لذيا    ،ل  حاله؟ وعلمنا  خت 
  ) يعنن

  الصالة.  تصح ل  فاسق هأن علمنا  لو  لكن ،الظاهرة العدالة (يكفن

 
 
   لو  مثال

   عند  يشهد  شخص جاء لشهادةا فن
  نكت هل القاضن

    باطنة عدالة من بد  ل  هنا  . ل  الظاهرة؟ بالعدالة فن
 لبد  يعنن

 زَ مُ  يكون أي
 
نا  عوشر  أو  عدل، هو  ممن هغت   زكاه الشخص هذا  ،ك   عدل نهأ وعلمنا  حاله وخت 

 
.  ظاهرا

 
  وباطنا

 ذإ
 
   ا
   المسألة هذه فن

طة لةالعدا معنا  الن     الحال مستور  هو  أو  الظاهرة العدالة ه   المشت 
  . يعنن

 ساب فقلنا  أنتقل:  أن قبل بيان   لمزيد  ليها إ رجعُ أ التوال   لمسألة بالنسبة ،"الوقت قبل يصحان ول " : قال
 
 و  األذان لبط  يُ  هأن قا

َ
 اإلقامة

  كذلك  المحرم.  الكالمُ 
 
  العر أي الكثت   فصلال يبطلهما  أيضا

 هلكن مباح لو  حن   بكالم تكلم أو  اإلنسان سكت – بسكوت سواء فن

.   فصل به حصل   كان  ذا فإ كثت 
 
  أو  مباحا

 
ة من بد  فال  سكوتا .  الفصل يبطلهما  - الكت  .  كان  إذا  إل  يبطلهما  فال  اليست   أما  الكثت 

 
  محرما

 قبل اإلقامةو  األذان أي "يصحان ول " ،"الليل نصف بعد  فيصح الفجر  أذان إل  الوقت قبل يصحان ول " هللا رحمه - المؤلف قال

 األذانف الوقت.  دخول من فيه د ب ل  كله  وهذا  الصلة إىل بالقيام نلعإ اإلقامةو  الصلة وقت بدخول علمإ األذان ألن الوقت

   اإلقامةو  األذان يكون نأ بد  فال  بوقتها.  قبل تصح ل  والصالة تصل   نأ تريد  أنت : اإلقامةو  الوقت دخول عند  يكون
 ل  ،الوقت فن

   الذي هذا  . الفجر  أذان إل  الوقت قبل يصحان
 يُ  كان  وسلم عليه هللا صل   النن    ألن فقط يستثنن

َ
 ؤ
َّ
   نذ

 مَ ب   أي- وقته فن
ر ح   

 صل هضن

 ب   يؤذن بالل كان  ،الفجر  صالة وقت خولد قبل -وسلم عليه هللا
 
  إن" : قال وسلم عليه هللا صل   والنن    ل  ي  ل

 
  بالل

 
 ب   نيؤذ

 
 فكلوا  ل  ي  ل

بوا    ل  عم  أ رجال  وكان "مكتوم ام بنا يؤذن حن   واشر
 
 أ له قاليُ  حن   نيؤذ

َ
  صبحت. أ صبحت

   الذي هو  فقط الفجر  أذان نذإ
   ،الليل نصف بعد  فيصح هنا  يستثنن

 أ فإن الليل انتصف ا إذ يعنن
َّ
 وحيد  أذان حن   أو  ولاأل الفجر  نذ

  نأ حينئذ  فضلاأل كان  نإو  ،يصح به اكتفينا  إذا 
َّ
   ثبت هكذا  ،انأذان له الفجر  أذان ألن ،ثانية مرة نيؤذ

 عليه جري وهكذا  نةالُس  فن
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  اكت نهأ لو  لكن اإلسالم، بالد  من كثت    عمل
  تكت نأ يمكن . يلالل صفن بعد  كان  لو - حفيص ولاأل األذانب فن

 كان  نإو  واحد  بأذان فن

   نأ الفضل
.  تأت  ن  نهإف ؟الليل نصف قبل كان  إذا  طيب "الليل نصف بعد  فيصح الفجر  أذان إل  الوقت قبل يصحان ل " إذا  بأذاني 

طه ألن يصح ل    الليل.  نصف بعد  يكون نأ شر

وط نآلا عرفنا  نحن "ركن الصوت ورفع" : المؤلف قال    ركن به الصوت رفع .  األذان شر
 ؟لماذا  به إل  يصح ل  يعنن

  ألن
 
  نأ بد ل  اصال

ُ
 أ نكأ فلو  ،الصالة إل بالقيام أو  الوقت بدخول َم ل  ع  ت

َّ
  نتذ

 
 . باألذان المقصود  حصل فما  حد أ يسمعك ولم شا

 ذا هول هذا، يلزم ل  ،عنه بعيدا  كان  من يسمعه بحيث صوته يرفع نأ يلزم ل  فإنه لحارصن  يؤذن نهأ لو  لكن ركن.  به الصوت فرفع

  يكت فإنه لحارصن  ذنأ لو  ألنه "لحارصن  يؤذن لم ما " قال
.  هذا  هيسمع ما  بقدر  صوته ويرفع يؤذن نأ فن  فهو  صوته رفع فإن الحارصن

ٍ  األذان كان  إذا  الركن الركن.  عل هنا  الكالم لكن . أفضل الصوت رفع منفردا  كان  لو  حن   فضلأ   نأ لحارصن
ُ
 أنت لو  لكن سمعه. ت

   وحدك
  نأ وتريد  المسجد  فن

ُ
فع الناس سمعت   الناس.  يسمعه بحيث الصوت فت 

  - "كونه  ويسن ،لحارصن  يؤذن لم ما  ركن الصوت ورفع"
 ي  َس "– المقيم وكذلك المؤذن يعنن

َ
 ط
 
   "ا

 ذا  يكون أن ،الصوت رفيع يعنن

  ذلك كان  رفعأو  علأ الصوت كان  فكلما  الصالة إل القيامو  الوقت بدخول العالم هو  المقصود  ألن رفيع صوت
 
 لمقصود  محققا

، كونه  فُيَسن   ،اإلقامةو  األذان
 
   هللا رحمه الموفق زاد  وأيضا  سيطا

   فن
  لسامعيه.  ارق ألنه ،الصوت حسن يكون نأ : المغنن

  يكون ن"أ : قال
 
 أ سيطا

 
   هنا  مانةاأل  "مينا

  والباطنة.  الظاهرة العدالة فن

طنا  نحن ي  "أمينا" ،العدالة زائد  يكون نأ مانةاأل لكن الظاهرة العدالة اشت 
   ،الوقت عىل مؤتمن ألنه العدالة زائد  يعب 

 نأ فينبغن

  ،وعدالة مانةأ مزيد  فيه يكون
 
   كانوا   وايضا

 عل سيطلعون المنارة وا صعد فإذا  -مرتفعة والمنارة- المنارة عل يؤذنون السابق فن

انالج عورات عل اطلعوا  وربما  البيوت سطحأ ان.  ونساء ت     هنا ف الجت 
 أ يكون نأ ينبغن

 
 فيغض الناس عورات عل يؤتمن بحيث مينا

انه.  عورات عن بضه    تراع   مور أ هذهف جت 
ط فه   الظاهرة العدالة صلأ أما  الزائدة العدالة ه   هنا  مانةاأل  لكن المؤذن.  فن  كما   شر

  سبق. 

 أ" : هللا رحمه- يقول
 
  مينا

 
  يكون نأ يسن "بالوقت عالما

 
 يُ ل   ؤذنسي ألنه بالوقت عالما

 أن ُيسن فحينئذ  الوقت دخولب الناس مل  ع 

   الناس عمل يجري هذا  علو  ،عالما  قلد  إذا  الجاهل أذان يصح وقالوا  . واتالصل وقاتأ دخول يعرف وممن بالوقت عالما  يكون
 فن

عية بالعالمات الوقت دخول يعرف ل  الناس من كثت    ألن ،التقاويم  قلد  إذا  حينئذ   فيصح الموجودة التقاويم عل يجري لكنه الشر

 عالم
 
  . ا

 " قال
 
  يكون نأ يسن " متطهرا

 
ن  من متطهرا   يكون نأ سنيُ " والبدن.  الثوب نجاسة من وكذلك كت  واأل  صغر األ  الحدثي 

 
  متطهرا

 
 قائما

   قائما  المؤذن يكون نأ يسن أي "فيهما
   الراكب وكذلك والمعذور  المسافر  لغت   قاعد   من فيكرهان واإلقامة، األذان فن

 والماشر

  يكون نأ سنيُ " ،يكره هذا  كل  مضجعوال
 
  متطهرا

 
 الُس  نأ عرفنا  وقد  . "قامتهإ -تكره- بل ثد  ح  المُ  أذان كرهيُ  ل  لكن فيهما  قائما

َّ
 نأ ةن

  تكون
 
ن  من متطهرا . واأل  صغر األ  الحدثي    كت 

   متطهر  غت   كان  إذا  طيب
 الُس  ترك ألن ،"المحدث أذان كرهيُ  ل " المؤلف:  يقول مثال، صغر أ ثا حد محدثا  كان  يعنن

َّ
 ل  جماعة يا  ةن

 غت   خر آ حكم الكراهة لكن ... األول خالف يكون ... مكروه يكون ل  قد  فعلهأ لم ذا إ طيب ،سنة هذا  : يقال يعنن  الكراهة، منه يلزم

 يكره ل  فأنه صغر أ حدثا  محدث المؤذن كان  إذا  : نقول متطهرا  أكن مل إذا  طيب متطهرا.  تكون أن السنةف . ائد ز  قدر  يعنن  السنة ترك

 . الجنب أذان كرهي   ألنه صغر األ  الحدث بالحدث المراد  وهنا  كراهة،  دون لكن السنة ترك هو  ،ذلك له
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اب هذا  ،تهاقام يكره ته"قامإ بل المحدث أذان كرهيُ  ل " : قال    يقيم، أن له كرهيُ  بل : إبطال   إرصن
 ا حدث سواء المحدث مةإقا يكره يعنن

 سيعرضك فهذا  محدث نتأو  تقيم كنت  إذا  لكن ولها أ من الصالة وتدرك وتتوضأ  ستذهب محدثا  كنت  إذا  األذان ألن ،أصغر  أو  أكت  

ن  تفصل وقد  ،كلها   الصالة فوات وربما  الصالة بعض فوات إل  قامةإ ةكراه  إل يؤدى كله  فهذا  ،بالوضوء  الصالةو  اإلقامة بي 

  المحدث. 

   لكنه بقدر  الوقت دخول بعد  ذنأ ولو  ،الوقت دخول عند  يعنن  "الوقت أول األذان ويسن" : قال
 نةالُس  لكن ،يصح نهإف قتالو  فن

   يكون نأ
سل" الوقت.  أول فن سال  المؤذن يكون نأ يسن يعنن  "فيه والت     ويتمهل يتأتن  يعنن  مت 

ن  فيفصل ... األذان قول فن  كلمات  بي 

ن  الفصل السنةف ،ويسكت هكذا  "أكت   هللا ...  أكت   هللا" : بسكوت األذان ن  بي  تي   أكت   هللا - وتسكت - أكت   هللا" : تقول عندنا  التكبت 

سل ،هكذا " وتسكت -  ح  يَ  نأ السنة فإن اإلقامة بخالف فيه ويت 
ُ
  جملة.  كل  عند  يقف يضا أ لكنه فيها  يشع نأ يعنن  ها رَ د

سل" طيب    بلغأ ألنه ،مثال  كالمنارة  عال   موضع عل قامةواإل األذان نو يك نأ يعنن  "و  لع عل يكون نأو  فيه والت 
 الصوت وصول فن

   لغوأب بعيد  مدى إل
   مقامه يقوم وهذا  الناس عالمإ فن

ات زماننا  فن  رافع لوٍ ع عل يكون ان" . الصوت مكت 
 
 ان يسن يعنن  "وجهه ا

   السماء إل وجهه رافع والمقيم المؤذن يكون
   سبابتيه جاعل هوجه رافعا " "كله  األذان فن

ن  إصبعيه يجعل "ذنيهأ فن    السبابتي 
 كلتا   فن

   واليشى اليمنن  يديه
  مر أ والسالم ةالصال عليه النن    ألن أذنيه فن

 
   صبعيهإ يضع نأ بالل

 " . ذنيهأ فن

 يكره ،كذل له يكره ولكن صحيح هأذان فإن القبلة يستقبل لم فإن القبلة مستقبل المؤذن يكون نأ يسن يعنن  "القبلة مستقبل"

   يمينا  يلتفت" : قال . قامةاإل وكذلك القبلة مستقبل غت   يؤذن نأ
 لم ما  هقدمي يليز  ول  الفالح عل لىح وشمال  الصالة عل ح   فن

ن  إل المؤذن يلتفت نأ السنة ،"بمنارة يكن    اليمي 
   اليسار  لإو  "الصالة عل ح  " فن

 الصالة عل ح   يقول يعنن  "الفالح عل ح  " فن

ن  ن  جهة إل تفتا مل مرتي  ن  يقولها  الفالح عل وح اليمي   . اليسار  جهة إل ملتفتا  مرتي 

   وكذلك ومرة مرة يعنن  يسارا  الصالة عل وح   يمينا  الصالة عل ح   يلتفت المراد  نأ يظن الناس بعض
 وليس الفالح عل ح   فن

   يلتفت بل كذلك! 
   الصالة عل ح   فن

ن  فن    الفالح عل ح   وفن  يمينا  المرتي 
ن  فن    هو  هل اللتفات وهذا  . يسارا  المرتي 

 والقامة األذان فن

   أو 
   نهأ الصحيح فقط؟ األذان فن

   وأما  ،فقط األذان فن
ن  معال إ األذان نأ والفرق يلتفت، فال  اإلقامة فن ن  جهة إل فتلتفت للغائبي   اليمي 

ن  دللتع اليسار  جهة إل وتلتفت ن  جهة عل كان  من بي  ين تعلم فأنت اإلقامة أما  ،واليسار  اليمي   حاجة فال  الصالة إل بالقيام الحارصن

   ذكروا  ولهذا  ،اللتفات إل
 حد أ إل اللتفات ألن وجهه تلقاء يقصد  بل يلتفت نأ له يسن ل  الجمعة خطيب ان لجمعةا خطبة فن

ن  ن  التفريق وجه هذا  . يكعل المقبلون هم المستمعون ؛اللتفات إل حاجة ول  وجهك تلقاء تقصد  لكن لألخر  ظلم فيه الجانبي   بي 

   فيكون والقامة األذان
ن  إل الصالة عل ح   ملتفتا  األذان فن    ذلك يفعل ول  اليسار  إل الفالح عل وح اليمي 

 . القامة فن

   صبعيهإ يجعل هنأ ا عرفن طيب
 . الحكم ضعف يعب   ل  الحديث ضعف نأ قبل من ذكرناه بما  متعلقة وه فائدة هنا  ،ذنيهأ فن

  مر أ والسالم الصالة عليه النن    نإ نا لق احنا 
 
   اصبعيه يضع ان بالل

   كالم  فيه الحديث هذا  ،اذنيه فن
   ... صحته فن

 ات   حديث فن

 ي  َح ُج 
َ
   صبعاهإو  يؤذن بالل رأيت" : قال عنه هللا رضن  ةف

ن اإل  دخالإ عن لئس لما  هللا رحمه أحمد  المام قال "ذنيهأ فن    صبعي 
 فن

ن األ     هذا  ليس" : قال ذني 
 ذنإ . محفوظ غت   ةجحيف ت  أ حديث نأ عل يدل هذا  : هللا رحمه رجب بن الحافظ قال ،"يثالحد فن

   ليس ل: قا يالذ هو  نفسه أحمد  ماماإل  شوف هللا رحمه أحمد  المام قال ذلك مع . ضعيف الحديث هذا 
 ماماإل  قال . الحديث فن

   هللا رحمه أحمد 
   اصبعيه يجعل المؤذن أحمد  إلمامل قلت" : منصور  بن اسحاق قال منصور  بنا إسحاق رواية فن

 ال: ق ؟اذنيه فن

   ليس يقول:  نفسه هو  السياق!  لحظ ،وهللا" "إي
تيا!  عل يقسم وهللا، إي يقول:  ثم الحديث فن

ُ
 ضعيف، الحديث هذا  أن مع الف

  قلناه ما  عل إخوة يا  نؤكد  هنا 
َّ
 من هذا  به يؤخذ  ل  أول ضعيف الحكم أن يؤكد  الضعيف الحديث أن إل الناس بعض نظر  أن

ي  ل  الدليل ضعف علميا، منهجا  ليس الفقهاء، يعرفه ل  علميا، شيئا  ليس المعارصين، بعض تخاريف
 وهذا  المدلول ضعف يعب 

   تتبعناه لو 
كتب علمية رسالة ممكن تقدير، أقل عل بمجلد  سنخرج الفقه فن

ُ
   ت

 سبيل عل وهذا  وأكرره هذا  أقول لكن هذا، فن

   ذلك وذكرنا  -هنا المثال
   الدرس فن

   الماضن
  النجاسات غسل مسألة فن

 
 الدين أئمة يحاكم الناس بعض صار  – الوهم هذا  ألن سبعا
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   يكون قد  سيما  ول  الحديث علماء وتضعيفات تصحيحات إل
   الشيخ ضعفه – المعارصين فن

 صححه يكون قد  مثال، األلباتن

مذي!     الت 
!  الشيخ تضعيف عند  تقف لم الدنيا  يعنن  

مذي ححهص األلباتن ، أحمد  اإلمام صححه داوود...  أبو  صححه ...  الت 
 
 أحيانا

،  وهكذا     ضعفه – ضعيف أنه هب طيب كثت 
ه األلباتن  أحمد  اإلمام أن وستجد  نفسه، أحمد  اإلمام ضعفه المحدثون، ضعفه ،وغت 

   فالمسألة ضعفه، الذي بالحديث يأخذ  قد 
، النظر  عن تماما  تختلف الفقه فن  

ا   فيه كتبنا   وهذا  الحدين   نظر  أن ،مرارا  وقلناه كثت 

ن     الفقهاء ر نظ غت   المحدثي 
   هللا رحمه تيميه ابن اإلسالم شيخ هذا  عل ونص الباب، هذا  فن

ح فن  ابن الحافظ وكذلك العمدة، شر

   رجب
ح فن مذي.  علل شر   الت 

 مخالفات من هذه "بمنارة يكن لم "ما  قال:  قدميه، يزيل ول  وصدره وعنقه برأسه يلتفت قدميه" يزيل "ول  هللا:  رحمه قال طيب

ها، عل كان  إذا  ول  منارة عل كان  إذا  ل  مطلقا  قدميه يزيل ل  أنه المذهب فمعتمد  المذهب، لمعتمد  الدليل  مرع   الشيخ أما  غت 

   تبع هنا 
  تيميه ابن الدين ومجد  يعل أبا  القاضن

ّ
 معتمد  الفيخ لكنه أصحابنا  من جمعا  وتبع جميعا، هللا رحمهم اإلسالم شيخ جد

   هللا، رحمه مرع   الشيخ مخالفات من فهذه قدميه يزيل ل  أنه المذهب معتمد  لكن المذهب. 
 "قدميه يزيل ل " قال:  المنته فن

  وأطلق. 

 أذان حيعلة بعد  يقول "وأن الفالح"، عل ح   الصالة عل "ح   قول:  ه   الحيعلة الفجر" أذان حيعلة بعد  يقول "وأن قال:  طيب

ن  النوم من خت   ةالصال الفجر:   الصالة إل دعا  المؤذن ألن رجع، إذا  ثاب من التثويب يسم وهذا  التثويب"، ويمش مرتي 

 : ن  عن السنة به ثبتت وهذا  بالتثويب إليها  ودعا  عاد  ثم الفالح"، عل "ح   الصالة، إل أقبلوا  الصالة" عل "ح   قال:  بالحيعلتي 

 صل لقوله األفضل، هو  هذا  ويقيم يؤذن واحد  رجل أي واحد" واإلقامة األذان وليت أن ويسن" قال وسلم، عليه هللا صل النن   

   أذن كمن  يشق، لم ما  يقيم" فهو  أذن "من وسلم:  عليه هللا
   أو  منارة فن

   يقيم فإنه المسجد  عن بعيد  مكان فن
 أذن الذي موضعه فن

   يقيم أن يمكن فإنه ذلك عليه شق فإذا  فيه،
   إشكال ل  آخر، شخص   يقيم فإنه أذن الذي يقيم أن شق وإن َسُهل، إن مكانه فن

 فن

ء فيها  هنا  المؤلف عبارة لكن هذا.   
   يؤذن المؤذن أن المؤلف لكالم توضيح هذا  لكن فيها، عليه يستدرك وقد  الضعف، من شر

 فن

   ذلك ويكون استحبابا  – الشخص نفس – أذن من ويقيم المنارة،
 يكون كأن– هذا  عليه شق إن طيب هذا.  عليه سهل إن مكانه فن

   أذانه
   أو  منارة فن

   يقيم حينئذ  فإنه -مثال المسجد  عن بعيد  مكان فن
 هنا:  قوله حاصل وهذا  الصالة، بعض يفوته لئال  المسجد  فن

 يشق".  لم "ما 

ن  جمع من ".للكل وأقام لألول أذن فوائت قضن  أو  جمع "ومن قال:  ن  بي     والعض  الظهر - الصالتي 
 المغرب أو  إحداهما  وقت فن

   العشاءو 
، ويقيم منهما  لألول يؤذن فإنه – إحداهما  وقت فن ن    للصالتي 

 للظهر  مرة ويقيم معا، والعض  للظهر  واحد  مرة يؤذن يعنن

   وكذلك للعض، ومرة
 مرة فيؤذن اآلن وسيقضيها  صالة فاتته أو  يوم صالة ترك إن فوائت:  قضن  إذا  وكذلك والعشاء...  المغرب فن

 للكل.  ويقيم لألول

   إل  مثله يقول أن المقيم أو  المؤذن يسمع لمن "وُسنَّ 
   باهلل" إل  قوة ول  حول "ل  فيقول:  الحيعلة فن

 وبررت" "صدقت التثويب:  وفن

  
 أو  - إمراة كان  وإن حن   – سمعهم لمن والمقيم المؤذن لسامع ُيسن أنه يقول طيب، " "وأدامها هللا "أقامها  اإلقامة:  لفظ وفن

   األذان ُسنَّ  حيث وثالثا  ثانيا  سمعه
   والمقيم، المؤذن يقول مثلما  يقول أن يسن مثال، البلد  لسعة والثالث الثاتن

 خلفهم.  تردد  يعنن

   والمقيم" نفسه المؤذن كان  "ولو  هللا:  رحمهم أصحابنا  قال
 نفسه خلف يردد  والمقيم نفسه خلف يردد  نفسه المؤذن حن   يعنن

  نفسه المؤذن فيجيب
ُ
ن  ليجمع فيةخ  ول  يقول:  اإلمام أن كما   ،اإلشار  عل الموافق المستمع وأجر  الدعاء عل المؤذن أجر  بي 

ن  ن  ويقول الضالي     نفسه سمع وألنه والمأموم، هو  :آمي 
 المؤذن سمعتم "إذا  يقول:  والنن    نفسه، يسمع كل  والمقيم المؤذن يعنن

  أنتو  "يقول مثلما  فقولوا 
َ
 يقول.  مثلما  ويقول نفسه، خلف يجيب أن والمقيم للمؤذن يستحب لهذا ف نفسك، سمعت

   يجيبه أنه ظاهر ال نعم، يجيبه؟ فهل بعضه إل  يسمع لم إذا  طيب
   سمع؛ الذي القدر  فن

   األذان بعض سمعت إذا  يعنن
 بالقدر  فتأت 

 فقط.  سمعه فيما  فيتابع سمعته، الذي
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   إل  مثله يقول "أن : قال
ة يقول بعدما  المؤذن يقول ما مثل تقول أن نةوالس   "باهلل ال  قوة ول  حول ل  : فيقول الحيعلة فن  فان ،مباشر

 . ء قضا  فهو  هذا  فاتك

   الذكر  فاتك فإن
  أو  تردد  لم أنتو  بعده بالذي وأت 

َّ
ة بعده تقولَ  أن ةنالسَّ  أداء، وليس قضاء فهذا  كله  األذان انتهاء بعد  تردد  ،مباشر

   هأن وقالوا  ،الفصل طول قبل فاتك ما  تتدارك أن يستحب كان  وإن
، صالته من المصل   فرغ إذا  ،والمتخل   المصل   يقضن  

 يقضن

  
   صالته انقضاء بعد  أذن والمؤذن ةالسن يصل   : مثال  يعنن

   الخالء من خرج إذا  المتخل   وكذلك ،يقضن
 إجابه من فاته ما  يقضن

ن  المؤذن  . سماعه حي 

   إل " : قال طيب
 ح  " : المؤذن قال إذا ف والسالم الصالة عليه النن    عن ةثابت وهذه باهلل" إل  قوة ول  حول "ل  : فيقول الحيعلة فن

  و" : قال إذا و  . الفالح عل ح   وكذلك "باهلل إل  قوة ول  حول ل " : فنقول "الصالة عل
 رر وبَ  صدقت التثويب فن

 ر 
َ
 : المؤذن قال إذا و  ،"ت

   والمقيم المؤذن وكذلك السامع يقول "،وبررت صدقت" : تقول "النوم من خت   الصالة"
 "،وبررت صدقت" : كلهم  ونيقول يعنن

  و"
   "اإلقامة لفظ فن

 النن    عل يصل   ثم" "،وأدامها هللا أقامها  " : نليقو  والمقيم السامع فإن "الصالة قامت قد " : قال إذا  يعنن

   " فرغ إذا  وسلم عليه هللا صل  
 : قوله وهنا  ،الدعاء  قبل والسالم الصالة عليه النن    عل يصل   أن يسن األذان من فراغه بعد  يعنن

ي  عىل السلم عن الصلة إفراد  كراهة  عدم منه يؤخذ  وسلم" عليه هللا صل   النن    عل "يصل    وهذا  . وسلم عليه هللا صىل النب 

 الصالة د تفرٍ  أن كرهيُ  ل  أنه ا رصحو  المذهب معتمد  علو  أصحابنا  فضح ،ةالشافعي لبعض وخالفا  صحابنا أ بعضل خالفا  مذهبنا 

 الصالة عليه تقول ما  غت   من السالم عليه النن    تقول أو  ،وسلم تقول ما  غت   من - عليه هللا صل   نن   ال مثال  تقول السالم عن

   كراهة  ل  إذا  ،"ويسلم" يقل لم "وسلم عليه هللا صل   النن    عل يصل   "ثم قال هنا  ولهذا  ،فيه كراهة  ل  هذا  ،والسالم
 إفراد  فن

 . السالم عن الصالة

  - والفضيلة الوسيلة محمدا  آت القائمة والصالة التامة ةالدعو  هذه رب اللهم" : ويقول
ل ه   الن  ن    ةمتن

 مقاما  وابعثه -الجنة فن

   أن : أول هذا  وعدته" الذي محمودا 
 مُ  بها  تأت 

َ
 ن
 
 ل  إنك" : يزيد  ل  "الميعاد تخلف ل  إنك" : يقول ول  ،"الذي محمودا  مقاما " ةرَ ك

   ذلك ثبوت لعدم "الميعاد تخلف
 . هنا  الذكر  فن

   هنا  ،"هنا يدعو  ثم" : قال طيب "اإلقامة وعند  هنا  يدعو  "ثم
؟ يعنن ن    في 

 ،المؤذن خلف وردد  فرغ األذان من انته   أن بعد  يعنن

 يدعو  ثم ؟كده  انته   خالص "وعدته الذي قوله إل ... التامة الدعوة هذه رب اللهم" : وقال وسلم عليه هللا صل النن    عل وصل

ن  يرد  ل  الدعاء ألن فراغه بعد     العافية التع هللا سألي العافية، وجل عز  هللا ويسأل اإلقامةو  األذان بي 
 نص كما   والخرة الدنيا  فن

   عليه
   وجاء اإلقناع فن

   ةالعافي هللا سأليف ،وسلم عليه هللا صل   النن    عن حديث هذا  فن
 ألن أحب بما  يدعو و  ،والخرة الدنيا  فن

ن  يرد  ل  الدعاء    المواضع من إنه قالوا  وكذلك "هنا و يدع ثم" . اإلقامةو  األذان بي 
 وعند " قال ،اإلقامة عند  فيها  الدعاء يستحب الن 

 . يديه ورفع هللا رحمه أحمد  األمام فعله هذا  "اإلقامة

   أصحابنا  اختلف
   فن

 تطلق "عند" : بعدها  تكون أن وتحتمل قبلها  تكون أن تحتمل اإلقامة عند  "ةاإلقام وعند  "هنا  هقول معنن

ي  أحيانا 
ي  بلق بمعب 

 : مثال  ولهذا  . بعد وبمعب 

   "والخبائث الخبث من باهلل عوذ أ هللا بسم" : الخالء  دخول عند  نقول •
 ،الخالء  دخول قبل يعنن

   "الرجيم الشيطان من باهلل عوذ "أ : نقول ةالقراء عند  ةالقراء أردنا  إذا  : ةالقراء عند  طيب
 . ةالقراء قبل يعنن

   عند  تطلق حيانا أ لكن •
 . بعد  بمعنن

   تيميه ابن السالم شيخ وكذلك - هللا رحمه- قائد  بن عثمان الشيخ فقال ،أصحابنا  اختلف بعد؟ ول  قبل نا ه المراد  فما 
ح فن  شر

   هنا  عوض ابن وكذلك ،يديه ورفع أحمد  المام فعله ،اإلقامة بعد  المراد  ن"إ قال  ةالعمد
ح فن    أو  الشر

 وعند " : قال ةالحاشي فن

 لكن رصيحا  ليس ؟بعد  ول  قبل بيط . "يديه ورفع فعله" : قال ،هذا  من بأكت   يتكلم لم لكنه . "يديه ورفع أحمد  المام فعله اإلقامة
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   السالم شيخ "بعد" د المرا أن عل نص الذي
ح فن  منصور  الشيخ لكن ،هللا رحمهما  النجدي قائد  بن عثمان والشيخ ةالعمد شر

  
   البهوت 

   وكذلك القناع كشاف  فن
   هنا" اإلقامة عند  : ا قريب قبلها " : قال اإلقناع ةحاشي فن

 كالم  واختلف ،منها  قريبا  اإلقامة قبل يعنن

  الخلو
  ف هللا رحمه ت 

 ما ك  "،بمسنون ليس بعدها  فالدعاء وإل  بعدها  ل  اإلقامة قبل هنا  المراد " : قال "قبلها" : قال اإلقناع ةحاشي فن

   يضا أو  الفروع صاحب كالم  من يؤخذ 
ن  وليس" : قال اإلقناع فن  هذا  إن فقال "بأس فال  دعا  وإن نصا  مسنون دعاء ت  والتكب اإلقامة بي 

  الخلو ده ". اإلقامة بعد  وليس قبلها  بها  المراد  أنه عل يدل
   ت 

   شيخه تبع قناعاإل ةحاشي فن
   البهوت 

  و القناع كشاف  فن
 حاشيه فن

   اإلقناع
  الخلو أما  ،للبهوت 

   ت 
   ألنه ،اإلقامة فراغ وعند  : به المراد  لعل" : قال فإنه المنته   ةحاشي فن

 مشغول اإلقامة حال فن

  خلوال نأ فالحظ "،ةبالمتابع
 ،بعد  يقول وبعضهم قبل يقول بعضهم ،هنا  مختلف كالمهم  عموما  صحابواأل  . اختلف كالمه  ت 

   المواضع نم وهذا 
   لكن ،بالمراد  الجزم فيها  يصعب الن 

   فشه ما  ولعل ،السياق بحسب نساناإل  ينظر  يعنن
 المراد  أن أول البهوت 

 . قريبا  قبلها 

   األذان بعد  يحرم ةمهم ةمسأل هذه رجوع." نية أو  عذر  بال  المسجد  من الخروج األذان بعد  ويحرم اإلقامة.  وعند  ... " طيب
 يعنن

 المسجد  من يخرج أن منه وصحت الصالة عليه وجبت من عل يحرم  ؛الصالة عليه وجبت من عل يحرم طيب؟ من عل يحرم

ط ليس بالمسجد  وهو  األذان وعوق أن هنا  والظاهر  ، األذان بعد  ط ليس بالمسجد  وهو  األذان وقوع عثمان الشيخ قال كما   بشر  ،بشر

   الشيخ مكال   يوهمه لما  خالفا 
   البهوت 

ن م فن    هو  كما   الخروج عليه حرم األذان بعد  الصالة وقت المسجد  دخل فلو  ،ةالعمد ي 
 مقتضن

   لو  حن   األذان وسمع بالمسجد  كان  إذا ف . والمنته   قناعاإل كالم
   لو  حن   المسجد  ذلك غت   فن

 من الخروج عليه مرُ َح  خر آ مسجد  فن

   إل  فيه هو  الذي المسجد 
   ةالمستثنا المسائل فن

 . "رجوع ةني أو  عذر  بال " : المؤلف قول فن

وع المراد  هل طيب ، األذان بعد  يخرج أن يحرم طيب    الشر
   ؟ األذان ضاءانق ول  األذان فن

 حرمي أكت   هللا يقول ما  بمجرد  يعنن

وع المراد  لعل قولأ ؟الخروج يحرم األذان انتهاء بعد  ول  الخروج    الشر
   فشوه كما   ؛ األذان انقضاء وليس األذان فن

 عند  البيع فن

   الجمعة نداء بعد  البيع عن النه   عن كالمهم
وع عند  قالوا  الثاتن    هشر

وع بعد  الصالة علبه وجبت لمن الخروج فيحرم األذان فن  الشر

  
   األذان كان  إذا  المسجد  من خروجه يحرم -أعلم وهللا- يظهر  فيما  األذان فن

 رحمه السالم شيخ وقيده مهم يضا أ وهذا  الوقت فن

   األذانب فالمراد  الوقت قبل للفجر  األذان يصح لنا ق احنا  "،الخروج كرهيُ  لم الوقت قبل للفجر  التأذين كان  إن" : قال هللا
 . الوقت فن

  
ن  هنا  المؤلف استثنن    عذر  بال  " عرجو  ةني أو  عذر  "بال  قال الرجوع ونية العذر  مسألتي 

 كقضاء  الجماعة ترك أعذار  من عذر  بال  يعنن

  . مثال  الحاجه

   كما   الجماعة ترك يبيح عذرا  معذورا  كان  إذا ف ،الجماعة ترك يبيح "عذر بال " األول الحالة  •
   سيأت 

 -هللا شاء إن- فصل فن

   فصل ذلك بعد 
   األعذار  فن

 يخرج، أن فله األعذار  هذه من عذر  هديل كان  إذا ف ،عةوالجما الجمعة ترك فن

   "رجوع ةني أو " : الثانية الحالة •
   الجماعة فوت قبل يعنن

  و خرج يعنن
جعس هأن نيته فن  خرج إذا ف الجماعة تفوته ان قبل ت 

   وليس
ي خرج إذا  أما  ،يأثم فهذا  رجوع نيته فن    أو  مثال  شيئا  يشت 

  و حاجة يقضن
 . هعلي إثم فال  الرجوع نيته فن

   ،الجماعة صاله تلزمه من ةجماع يا  كله  المراد  طبعا 
   امرأة إن لو  مثال  يعنن

 نقول المؤذن وأذن الوقت ودخل المسجد  فن

 تلزمها  ل  فالمرأة ،عندنا  فرض الجماعة صالة ألن هنا  الكالم ،الجماعة صالة تلزمها  ل  المرأة ،أل ؟الخروج كعلي يحرم

 . الجماعة مع يصل   أن قبل اعةالجم تلزمه من فالمراد  . الجماعة صالة

   ولكن هللا رحمه مرع   الشيخ ذكرها  ةثالث مسألة بقيت •
ن  فن  الوقت دخول بعد  األذان بعد  خرج لو  ومثله" : قال الغاية مي 

   أخر  بمسجد  ليصل   األذان بعد  خرج من مثله أن ويتجه : قال "إمامه فضل مع لسيما  أخر  بمسجد  ةجماع ليصل  
 يعنن

ك لن    صل  فسي الجماعة يت 
   وهذا  ،األخر  المسجد  إمام فضل مع ولسيما  اخر  مسجد  فن

   مرع   الشيخ إليه ذهب يعنن
 فن

وز  بن محمد  إليه وذهب الغاية وز  بن عبدالوهاب الشيخ والد  فت   ،المرب  ع الروض عل المشهورة الحاشية صاحب فت 



رح دورة   ل ش  ل الطالب   دلي  ي  ي   الدرس  المطالب   لن 
ان    رعش   الي 

  

 11 رشح دليل الطالب للش يخ محمد عبد الواحد

 

   ولده عنه ونقله
 فتأمله توافقه ل  معباراته وظاهر  به رصح من أر  لم" : وقال ط  الش فيه ونظر  ،المرب  ع الروض ةحاشي فن

   لكن
   بعضهم عبارات فن

 ". تتبع منل المصنف قاله بما  رُ شع  يُ  ا م مواضع فن

ن  خالف فيه هذا  حال كل  علف   الخلو ،الصحاب بي 
   ولو  األذان وسمع بمسجد   كان  إذا " : يقول ت 

 حرم المسجد  ذلك غت   فن

 هنا  ولهذا  فعال  كالمهم  ظاهر  وهذا  "،هأذان سمع الذي للمسجد  و ول وظاهره -قال– للمسجد  ولو  عذر  لغت   الخروج عليه

  
ن  عل مرع   الشيخ اقتض  الطالب دليل فن  . "رجوع ةني أو  عذر  بال " المسألتي 

 . الوقت دخول قبل للفجر  التأذين كان  إن الثالثة والمسألة

ع  ة. ساع ومضت اإلقامةو  األذان باب من انتهينا  قد  نكون بهذا    ل بأس أن نشر
ن
وط الّصالةاف  . لكالم  عل باب  شر

وط باب  الصلة شر

 الوقت.  دخول الخامس:  القدرة، مع الطهارة وكذا  والتميي    والعقل اإلسلم تسعة:  وهي 

ء كل  ظل يصي   أن إىل الزوال من الظهر  فوقت ي
 الزوال.  ظل سوى مثله شر

ء كل  ظل يصي   حبر  للعض  المختار  الوقت يليه ثم ي
ورة وقت هو  ثم الزوال ظل سوى مثليه شر  الغروب.  إىل ض 

 األحمر.  الشفق يغيب حبر  المغرب وقت يليه ثم

ورة وقت هو  ثم األول الليل ثلث إىل للعشاء المختار  الوقت يليه ثم وق إىل الفجر  وقت يليه ثم الفجر  طلوع إىل ض   شر

 الشمس. 

ة الوقت ويدرك  اإلحرام.  بتكبي 

 .الجواز وقت عن الصلة تأخي   ويحرم

ي  فعلها  تأخي   ز ويجو 
 
 .عليه العزم مع الوقت ف

سعة وه   “ : قال ُس  : ت  درة، الخام 
ُ
 مع الق

ُ
نُ وكذا الطهارة خول الوقت : اإلسالُم والعقل والتميت 

ُ
 ”. د

، عرفنا   
د يعنن كن، الفرض والّركن واح  ط والفرض الر 

ن الشرّ وط الّصالة؛ إحنا عرفنا الفرق بي   شر
 
وط األول هذه. أول

طّيب، الشرّ

نة، ذكرنا هذا ال ب والس  ط والفرض والواج 
ن الشرّ   فرق بي 

وط الّصالةفن ف  : الكالم  عل الوضوء، وشر
ّ
ّحة الّصالة  ها عليه  ما تتوق ص 

ط
ه عن تحصيل الشرّ  يعجز اإلنسان ب 

نالك ُعذر 
ُ
  ، وهذا إن لم يكن ه

  الّصالة وفن
بادة فن ف الع 

ّ
وط تتوق

بادات. فالشرّ ها من الع  غت 

ا والُمعاملة أ
 
ه- يض ند الُعذر، وهذا  -كالبيعر وغت  قوط يكون ع 

حتها، والس  ُف عل ص 
ّ
  تتوق

 فن
ّ
  الُجملة، وإل
وط ل تسقط فن بعض الشر

ا،
 
ية ل تسقط أبد

ّ
، الن

 
ية مثال

ّ
ية كالن

ّ
وط ألنه  بالكل ، فهذه ل تسقط، ولكن شر ن  العجُز عنها، وكذلك اإلسالم والعقل والتميت 

ل يتأت ّ

ُب لها قبلها  ها عليا تتوقف مالّصالة ه   ّحتها وتج  بات كما سبق بيانه،  بخالف األركان؛ ه  ليست منها ص  وط الّصالة والواج  فشر

  قبلها ويجب استمراُرها 
وط، الّصالة فن

ا ول ؛ ول تسقط الشرّ
 
ط عمد

ُ
ا ل تسق ،و   سهو 

 
ند العجزر  ل جهال ط ع 

ُ
ما تسق

ّ
  إن

، الُجملةفن

ا ول 
 
وط ولكن ل تسقُط عمد

لة. ل تسقُط الشرّ ه باط 
ُ
 بثوب  نجس وهو يجهل؛ فصالت

ّ
 اإلنسان صل

ّ
، ولهذا، لو أن

 
ا ول جهال سهو 

 .
 
ا ول جهال

 
ا ول عمد  سهو 

ن طّيب، " وط ألنهبعُض األصحاب  ل يذكر ذلك  "اإلسالم والعقل والتميت     ا شر
وط  فن ن شر بادة، اإلسالُم والعقُل والتميت   ع 

ل 
 
   ك

ل  فن
 
ك

ن إل  ،عبادة   التميت 
سعةألن  الحج  فقط،فن نا ت 

ُ
ف ه

ّ
؛ يصّح. فذكر الُمؤل ن اإلسالم والعقل  : الحّج يصّح من الطفل الصغت  غت  الُممت  

ن  ؛ من ...  والتميت  ّ  من صن   
ُ
ح  الّصالة  من مجنون، ول تص 

ُ
ر ول تصح  الّصالة  من كاف 

ُ
، سبع سنوات  طفل  غت  ، فال تصح  الّصالة ن ّ ُممت 

 
ُ
عه  بها، ليست صالة شر

ّ
ه غت  ُمعتد

ُ
 فصالت

ّ
 خمس سنوات صل

 
ا ُعمرُه مثال  صغت  

 
فال  ط 

ّ
ا، فلو أن ن ّ ون ذلك ليس ُممت 

ُ
، ما د ن ية، و الُممت  

ّح.  ه ل تص 
ُ
 وكذلك طهارت
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درة“ : قال
ّ
 مع الق

ُ
هارة

ّ
وط الّصالة،"وكذا الط ، من شر

ُ
ُس " . وكذا الطهارة درة، الخام 

ُ
خوُل الوقت.  : مع الق

ُ
 ”د

جاسة  : الطهارة
ّ
  من الحدث  والن

  يعنن
  فن

ّ
  ُيصل

وب  والُبقعة  الن 
ّ
هارة؛ الوضوُء اإلنسان ها عليالبدن  والث

ّ
، وسبق الكالُم عل الط

سل وما 
ُ
ف إن شاء هللا.  إل والغ

ّ
رها المؤل

 
ة مسائل سيذك

ّ
د   بعد ع 

جاسة يعنن
ّ
ط الن جاسة؛ شر

ّ
  الكالُم عل إزالة الن

 ذلك، وسيأت 

ُس دخول الوقتال" : قال   للّصالة الُمؤقتة كالّصلوات " خام 
وط الّصالة، والُمراد بدخول  الوقت يعنن

و من أهّم شر
ُ
وهذا الوقت ه

 
َ
 ل وقت

ُ
ه
ّ
ق، فإن

 
فل  الُمطل

ّ
ا عنر الن

 
از حت  خول الوقت   لهو الخمس، ا 

ُ
  د

 الّصالة المقضية؛ وإن كان يعنن
َ
  كذلك

  المقضية موجود فن
فن

 قبل دخول وقتها.  الُجملة، لكن الُمراد 
ُ
ح  الّصالة نا دخول الوقت للّصالة المؤقتة، فال تص 

ُ
 ه

ا، 
 
ط  لها أيض  لوجوب  الّصالة، وشر

 سبب 
ُ
ط. والوقت

 الّسبُب عن الشرّ
َّ
ن أن ينفك ط، ويمك 

ُع الّسبُب والشرّ  ويجتم 

  ”: قال طّيب،
ُ
، فوقت هرر  دخوُل الوقت 

ُّ
ف " الظ

ّ
 المؤل

َ
ع   شر

فصيل، قالالكالم عل أوقات الفن
ّ
هرر " : ّصالة بالت

ُّ
 الظ

ُ
هر؛  ". فوقت

ُّ
الظ

يل  ت  ف بها لبداية ج 
ّ
هر وبدأ المؤل

ُّ
  صالة الظ

 والّسالمعليه -يعنن
ُ
ّ  -الّصالة ن  

ّ
 بالن

ّ
 هللا -بها لّما صل

ّ
معليه صل

ّ
 بدأ بصالة -وسل

ُ
ه
ّ
، فإن

هر. 
ّ
 الظ

هرر من الّزوال"
ُّ
 الظ

ُ
مسر "، من الّزوال يوقت

ّ
  ميُل الش

ُر ذلك  الوقتالمغررب، " إل عنن وى  إل ويستم   س 
ُ
ء  مثله  

ل  شر
 
َ ظل  ك أن يصت 

ل  الّزوال هرر من " : " قالظ 
ُّ
 الظ

ُ
ل  الّزوال إل الّزوالفوقت وى ظ   س 

ُ
ء  مثله  

ل  شر
 
َ ظل  ك مُس يا إخوة "أن يصت 

ّ
ّل فإن   طلعتإذا  الش

 
ك

هة المغرب،   من ج 
لٌّ  ظ 

ُ
ُع له ف 

َ
ٍص يرت ص شأي شاخ 

ُ
ُل ينقص، ينق

ّ
ها فالظ ع بعد طلوع  مُس ترتف 

ّ
ّل. وما دامت الش  ظ 

ُ
ص يكون له اخ 

ص
ُ
مُس  إل الظّل ينق

ّ
  أن تكون الش

ه فن
ُ
قصان

ُ
ل، ينته  ن

ّ
قصان هذا الظ

ُ
، فينته  ن  

مس يعنن
ّ
  ه  استواء الش

ّ
وسط  الّسماء؛ وهذه  الل

 
َ
مُس خالص َوق

َّ
نا الش

ُ
  ف. ه

  فن
ّ

ا؛ بدقائق وسط  الّسماء، وهذي؛ الل
ّ
ء  يست  جد  

هر بشر
ُّ
مس، وهذا يكون قبل الظ

ّ
 ه  استواء الش

ا، ف
 
د ة ج  و الّزوال،إذا يست 

ُ
ه فهذا ه قصان 

ُ
 زيادة بعد انتهاء  ن

ل  أدتن   يقُض إذا  زاد الظ 
ل يعنن

ّ
ا الظ و الّزوال. وطبع 

ُ
زاد أدتن زيادة فهذا ه

  
  الّصيف، ويطول فن

 فن
ُ
تاء، وفيه كالم كثت  ه

 
هالش

ُ
  نتجاوز

ّل حال  ،نا يعنن
 
  هو زوال ميل  هذا المعنن لكن عل ك

ّ
  هو بالّزوال، الل

ّ
الل

مس
ّ
نا  إل الش

ُ
 زيادة، عند زيادته  أدتن زيادة فهذا هو الّزوال. ه

ل  أدتن
ّ
هر جهة الغروب وحينئذ يزيد الظ

ُّ
هر ويصت  الظ

ّ
ل وقت الظ

ُ
 يدخ

ا  ر  ّل الّزوال"ُمستم  وى ظ  ه س 
 
ثل ء  م  ٍ 

ّل شر
 
ل  ك مُس إل أن يصت  ظ 

ّ
ل لّما انتهت  الش

ّ
 الظ

ّ
لنا إن

ُ
ل كان قد  إل " احنا ق

ّ
وسط  الّسماء، والظ

ة غت  محسوبة معنا  و الّزوال. هذه الّزيادة اليست 
ُ
ة فهذا ه  يست 

 
ه، زاد زيادة

ُ
قصان

ُ
  انته ن

هر، بلفن
ُّ
ءُ إذا  خروج وقت الظ  

 صاَر الشر

ّل الذي زادت 
ّ
  بعد الظ

 بعد ظل  الّزوال، يعنن
ُ
ه
ّ
ل ص ُيساوي ظ  اخ 

ّ
و. عليه الش

ُ
مس، فهذا ه

ّ
 الش

 
ُ
قصان

ُ
ص لّما انته ن اخ 

ّ
، هذا الش

 
  مثال

مُس -ه يعنن
ّ
  فالش

  ا هذ . ثّم سم،  3أو  سم 2زاد  -وسط  الّسماءفن
 
ص مثال اخ 

ّ
و الّزوال، الش

ُ
ه

ه 
 
 إذا ، ف15طول

ُ
ه
ّ
ل ص ظ  اخ 

ّ
  بعد ال   ساوى الش

ّل الّزوال، يعنن . وده  2بعد ظ  هرر
ُّ
و خروج وقت الظ

ُ
، فهذا ه ن سم دول غت  محسوبي 

  دقيقة 
ا يعنن

 
  يكون أحيان

و ظّل الّزوال هذا. ودقيقة ون صف ون صف دقيقةيعنن
ُ
  ه

ّ
ا، الل

 
ء يست  جد  

  شر
 ؛ يعنن

ّم يليه  “
ُ
ّل الّزوال. ث وى ظ  ه س 

 
ثل ء  م  ٍ 

ّل شر
 
ل  ك  الُمختاُر للعضر حن ّ إل أن يصت  ظ 

ُ
ل  الوقت َ ظ  ل  الّزوال  يصت  ثليه  سوى ظ  ء  م   

لٍّ شر
 
 "ك

 العض 
ُ
هر يدخل وقت العض، ويظل  وقت

 
 فقط، إل العض، بمَجرد خروج وقت الظ

ُ
ثله هر كان م 

ُّ
. الظ ء  مثليه   

ل  شر
 
ل  ك  أن يصت  ظ 

،" أما  ن تي  ه مرَّ
 
ثل   م 

ّل االعض فمثليه، يعنن وى ظ  ، لّزوالس   العضر ينته 
َ
 وقت

ّ
 المذهب، أن

ُ
لَّ الّزوال. وهذا ُمعتمد ُم ظ  ا نخص 

 
"، أيض

 . ثليه  ء  م   
لٍّ شر

 
ل  ك ُ ظ  ندما يصت  ؛ الوقت الُمختار للعض، ع   

و وقته الُمختار يعنن
ُ
  ه

ّ
 الل

، وقت  شاء لُهما وقتان    اختيار العُض والع 
ُ
ورةووقت  : رصن

 الذي ي : وقت الختيار  •
ُ
ر سُعك هو الوقت

 
 الّصالة فيه ول تأثم،  أن تأخ

ور  • و الوقت الذي : ةوقت الضن
ُ
رت الّصالة إليه بغت  ُعذٍر فإذا  ه

ّ
. أنت أخ م، لكنَّ الّصالة أداء وليست قضاء   آث 



رح دورة   ل ش  ل الطالب   دلي  ي  ي   الدرس  المطالب   لن 
ان    رعش   الي 

  

 13 رشح دليل الطالب للش يخ محمد عبد الواحد

 

خول المغرب، لكن فيه تفصيل 
ُ
و وقت د

ُ
  ه

ّ
مس؛ الل

ّ
ا بغروب  الش

 
 العض يخُرج ُمطلق

ُ
ه! وقت   انتب 

هفن
ّ
و أن

ُ
أن يصت   إل العض، وه

  
ء  مثليه؛ ده وقت اختيار، يعنن  

ل  شر
 
ل  ك  األذان  صليت بعد إذا  ظ 

 
ة رت إذا أو  ُمباشر

ّ
  قبل أن  20دقائق،  10أخ

م يعنن دقيقة، الُمه 

ء  مثليه فال إثم   
ل  شر

 
ل  ك ل  الّزوال؛ فإذا أما  . كعلييصت  ظ  وى ظ  ثليه س  ء  م   

ل  شر
 
ل  ك  هذا وصار ظ 

َ
م  أنت تجاوزت أخت  آث 

ّ
إل   بالت

ك الّصالة، ول كُحكم َمن أخرَج الّصالة عن وق ا للّصالة، ُحكُمك ليس كُحكم  تارر
 
، لست تاررك ُعذر، ولكن الّصالة أداء ليست قضاء  ها، ل  ت 

ل ما الوقت الُمختار حرام بدون أن يص 
ّ
ة من أعظم  الكبائر، إن  وه  كبت 

ّ
و حرام إل هذا أشد

ُ
ُعذر، لكن ليس ل إ هذا اإلثم الغليظ، ه ل 

 بهذا اإلثم الغليظ. 

ل  الّزوال طّيب " ء  مثليه سوى ظ   
ل  شر

 
ل  ك  المذهب. أن يصت  ظ 

ُ
 " هذا ُمعتمد

  
اتن
ّ
  القول الث

  : المذهبفن
 
 وقت العضر يمتد

ّ
ة تقريبا  إل أن

ّ
  بُمد

مس، وده قبل المغرب يعنن
ّ
ا،  20اصفرارر الش

 
ص أحيان

ُ
دقيقة، وتنق

  
ا وأحيا 15يعنن

 
   10ن

  يراُه اإلنسان، 20دقائق، لكن يعنن
ب، وهذا يعنن و الغال 

ُ
ا إذا  دقيقة ه ر   ظاه 

ُ
مس يكون

ّ
عاع الش

ُ
مس؛ ش

ّ
رأى الش

عاع. إذا ف
ُ
ت ل يكون لها ش رَّ

َ
 اصف

  
اتن
ّ
  القول الث

ر أصحفن ق وشيخ اإلسالم وجماعة من أكاب 
ّ
  الُموف

نا، يعنن  من أصحاب 
 
و هذا، واختارُه جماَعة

ُ
رحمُهم -ابنا المذهب ه

؛  -هللا
 
 العضر يمتد

َ
 وقت

ّ
  الل  اختاروا أن

 
؛ يمتد  

و الوقت الُمختار يعنن
ُ
ُل  إل ه لة تحتم    األد 

و قول قوّي، يعنن
ُ
مس، وه

ّ
اصفرارر الش

ههذا وهذا، لكن 
ّ
 أن
َ
ء   إل المذهب اعتمد  

ل  شر
 
ل  ك يل مثليه أن يصت  ظ   والّسال عليه -، وهذا لحديث  جت 

ُ
ّ  -مالّصالة ن  

ّ
 بالن

ّ
لّما صل

 هللا -
ّ

معليه صل
ّ
  ، ف-وسل

هول اليوم األفن  ب 
ّ

   صل
  يعنن

  الوقت أول  فن
  صالة العض، وفن

ل  كل  فن  به عندما صار ظ 
ّ

  صل
اتن
ّ
اليوم الث

 ّ ن  
ّ
 بالن

ّ
ثليه، هكذا صل ء  م   

 والّسالمعليه -شر
ُ
نَ ه ”: ، وقال-الّصالة  ما بي 

ُ
 ر. وده الوقت الُمختا ”ذينالوقت

انية
ّ
واية الث ما الر 

ّ
ح  إل إن  إن ابن ُمفل 

نا، حن ّ  من أصحاب 
 
ق والمجد وجماعة

ّ
مس، واختارُه المَوف

ّ
  اصفرارر الش

وه   أظهر،  : الفروع قالفن

  ألن  : قالوا 
  هللا عنُهما -حديث  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص فن

ن    –رضن
ّ
 الن

ّ
 هللا -أن

ّ
معليه صل

ّ
 ال ”: قال -وسل

ُ
عضر ما وقت

مس
ّ
رَّ الش

َّ
ما المذهب ”لم تصف

ّ
و الوقت األأل: قالوا ، إن

ُ
وايات واألحوط ه ما هذا الوقت اختلفت فيه الر 

ّ
وهو الذي لم تختلف ول ، إن

يل  و الذي قاله جت 
ُ
و األحوط، وه

ُ
 " : لّما قال –الّصالة والّسالم عليه -فيه األحاديث، وه

ُ
ن ه الوقت ل  حال "ذين. ما بي 

 
  عل ك

 يعنن

الف    هذا الخ 
و خالف  قوّي، هل الوقتفن

ُ
  إل المذهب، وه

ّ
ل  الّزوال، ول وى ظ  ء  مثليه س   

ل  شر
 
ل  ك َ ظ  مس،  إل أن يصت 

ّ
اصفرار الش

ا عنر الوقت األّول. 
رة كثت  

 
مس ُمتأخ

ّ
ا اصفرار الش  طبع 

 
َ
ه نب 
 
ب  أن أ ح 

 
ء أ  

  شر
نا يعنن

ُ
ء  مثل" ،هعليه  

ل  شر
 
ل  ك ُ ظ  و  -"هيمصت 

ُ
حنا بنقول دخول وقِت العِض ِعند الحنفيةه ! ا   عىل. انتبه مغ 

م  عتمِد المذهب يحر  ي العض بعد مصي   عليكم 
ّ

صىل
 
وال أن ت

ّ
ٍء مثليه ِسوى ِظِل الز ي

ِل شر
ُ
ذر إل  ِظِل ك ند الحنفية يحُرم  ،لع  ع 

 يصت   كعلي
َ العض حن ّ  

ّ
صل

ُ
ر  أن ت

ُ
  خ

ء  مثليه، يعنن  
ل  شر

 
ل  ك ند ظ   ع 

 
ول وقت  العضر أصال

ُ
و دخ

ُ
ندنا ه وج وقت العض الُمختارر ع 

ندهم   الُجمهور وقت العض ع 
كية يعنن افعّية والمال 

ّ
ا إحنا والش  - الحنفية، طبع 

ُ
و  -دخوله

ُ
  ه

ّ
ء  مثله، الل  

ل  شر
 
ل  ك ندما يصت  ظ  ع 

ند أكت  العُ  و دخول وقت  العض، هذا المشهور ع 
ُ
هرر ه

ُّ
 العض خروج وقت الظ

ّ
فون الُجمهور ويقولون إن  الحنفية ُيخال 

لماء، لكنَّ

و 
ُ
  ه

ّ
لة؛ الل ند الحناب  ُل وقته بخُروجر الوقت  الُمختار ع 

ُ
ل  الّزوال،  يدخ وى ظ  ء  مثليه س   

ل  شر
 
ل  ك ُ ظ  ي ل  من المسائل هوهذمصت 

البر

 فيها الحتياط،
 
    يِصح

نا يعنن
ُ
الف  ه  ؟كيف تخُرج من الخ 

 
َ
  حنأنت  و إن صليت

لة،فن  باط 
َ
ك
ُ
 و  فصالت

َ
رت

ّ
نا، مفيش وجه لالحتياط، وب  هذا يا أنت حنبل  فأنت و إن أخ

ُ
  ل احتياط ه

م، يعنن آث 

 
 
ون للتمذه

ُ
  الُمعاد

اس يعنن
ّ
ُع به الن

 
شنيع الذي ُيشن

ّ
ل  وجه، لكن الجواب عن بعض الت

 
ا من ك ا ليس جواب  ن الجواب، طبع  ب إخوة يتبي ّ

  عل ما وقَع 
لة بفن ، والحناب   

  الحنفية خلف الحنفن
ّ

دت الّصلوات، ُيصل
ّ
 تعد

 
  مثال

ل  مذهب، يعنن
 
نة من صالة أهل  ك عضر األزم 

 
 
و أصال

ُ
  خلف الحنبل  وهكذا، طب ما ه

صل  العض مع فن
 
اس، كيف أ

ّ
ّ مع الن صل  

 
ا لن أ  حنفي 

ُ
نت

 
 لالحتياط، أنا لو ك

َ
العض ل وجه

ا
ّ
  س الن

  باط  فن
لة، والحنبل  كيف ُيصل  مع اإلمام الحن لة، أنا المسجد؟! صالت    باط 

  اعتقادي أنا صالت 
م  بهذا فن ه آث 

ّ
د أن و يعتق 

ُ
وه

ال ف، ده خ  ُر فيه  عل الُمخال 
 
  ُينك

ا يعنن
 
الف نا خالف سائغ ليس خ 

ُ
الف ه ا الخ 

اس، وطبع 
ّ
ُر فيه  الن

َ
ّما يتعاذ ، فهذا م  أخت 

ّ
ف سائغ، الت
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ُل هذا وهذ ة تحتم 
ّ
ل ن لك إن مسائل الخالف شوف وصلتواألد    أوقات  الّصالة، حن ّ  إل الّصالة، إل ؟أين إل ا، وده ُيبي  

المذهب فن

الف عال     مش حقولك بس الخ 
ندنا، يعنن   حن ّ  ! ع 

الف، فن ثليه؟ خ   م 
لٍّ  ظ 

ل 
 
ُ ك  مصت 

ّ
و اصفرار الشمس ول

ُ
عتم ه المذهب كما سم 

  ل إشكال 
ما فن

ّ
اس يضيُق صدرُ هذا، إن

ّ
  بعضر الن

قهية، هذا ل يتأت ّ م الخالفات الف   أن يحس 
ُ
ريد َم اآلن، ويُ  أن تحس 

ُ
ريد

ُ
الفات ، ت الخ 

  
قة بالّسمت و فن

ّ
ن أن تحسمها أنت مسائل ُمتعل ض  هفي ،ل ُيمك  هارة، بنواق 

ّ
وط الّصالة، بالط قة بأركان الّصالة، بشر

ّ
مسائل ُمتعل

ه ل إثم فيه عل من 
ّ
ل
 
ا الوضوء، وهذا ك م  د عال 

ّ
. فهذا من المسائل الُمهّمة إذا   قال بقولهأو  قل  

الف سائغ يعنن ا، مسائل خ 
 
د كان ُمجته 

 .  
و الوقت الُمختار يعنن

ُ
  ه

ّ
ندنا؛ الل و خروُجه ع 

ُ
 ه
ُ
خوله

ُ
ند الحنفية د  وقت العض ع 

ّ
 إليها وهو أن

َ
ه  أن ُيتنبَّ

ورة   ”: قال
 رصن
ُ
و وقت

ُ
مَّ ه

ُ
ُح الت إل ث ُ إليهالغروب، فال يص  ّم يليه  وقت المغرب ”: قال "،لُعذرإل  أخت 

ُ
  ث

مس، "إذا  " يعنن
ّ
 غربت  الش

فُق األحمر
ّ
فق األبيض. حن ّ يغيَب الش

ّ
ُهم يقولون الش

ّ
ا، فإن

 
ا للحنفية أيض

 
الف فق  األحمر خ 

ّ
نا عل الش

ُ
 " ونّصوا ه

ند  ند الحنفية أقض من وقت العض ع   وقت العض ع 
ّ
ظ إن ب وقت المغرب، لح  روا دخول وقت العض. ألنهبقّية المذاه 

ّ
أما  م أخ

 الُجمهور،
َ
ند ند الحنفية فأطوُل من وقت  المغرب ع   المغررب ع 

ُ
ند أما  وقت ، المذهب الجليل ع   

م إشكال يعنن
ُ
نده ا ع 

افعية طبع 
ّ
الش

لة  مذهب الحناب 
ُ
مد
َ
عية وُمعت اف 

ّ
 مذهب الش

ُ
ا، لكن ُمعتمد

 
ق جد  الوقت ضي 

ّ
افعية أن

ّ
 المالكية أو  الش

ُ
َمد
َ
ك ُمعت مذهب الحنابلة وكذل 

 وقت المغرب
ّ
فق األحمر.  إل أن

ّ
فق  األحمر  إل مغيب الش

ّ
و عندهم مغيب الش

ُ
  ه

ّ
ا للحنفية؛ الل

 
الف فق األبيض،  إل خ 

ّ
مغيب الش

، و   طويل والكالم فيه كثت 
نا يعنن

ُ
الف ه   والخ 

ّ فن ن  
ّ
يل بالن ت  -المالّصالة والّس عليه -حديث صالة جت   غاب 

ن ي   المغرب ح 
ّ

صل

 المغرب 
ّ

ّم صل
ُ
مس، ث

ّ
  الش

فق، وفن
ّ
ن غاب الش   حي 

اتن
ّ
  اليوم الث

ب ": حديث عبد  هللا بن عمرو بن العاصفن وقت المغرب ما لم يغ 

فق"
ّ
  و الش

  هللا عنُهما-حديث ابن ُعمر فن
فُق الُحمرة". " : -رضن

ّ
 الش

ندهم وقت المغرب   إل الحنفية ع 
ّ
لُ فُق األبيض، أن يغيَب الش ا يص 

 
ر أحيان

 
ص، ولهذا يا  20 إل وهذا ُمتأخ

ُ
 وقد ينق

ُ
دقيقة، قد يزيد

 
ّ
ا أن

 
نبيهات الُمهّمة جد

ّ
  العشاء  أذان جماعة من الت

  الّتقويم فن
م  الّتقاويم، يعنن

 
  ُمعظ

ض وفن   م 
رى وغت  هذا،فن

ُ
 أذان تقويم أم  الق

ند الُجمه شاء ع  شاء ليس عل وقت  الع  ُه جاٍر عل مذهب  الحنفية،الع 
َّ
؟ ور، بل إن ن نا في  ا الُمشكلة ه 

الُمشكلة دخول وقت  طبع 

شاء  خول وقت الع 
ُ
ند الحنفية بعد د شاء ع  ند الُجمهور الع  ده بتصل  أنت  ، فع  ده ك    ك 

ى الوقت ُمش مشكلة، لكن فن ت 
 
الُمشكلة الك

  
ُر صالة المغربفن شاء  إل من ُيؤخ  بيل الع 

ُ
سهويقول لك ق و ما ل 

ُ
نش دي ُمشكلة،األذان  ه

ّ
ذ
 
ند الُجمهور ألنه  ما أ ، قد خرج وقتها ع 

أخت  
ّ
ر هذا الت ؤخ 

ُ
 أن ت

َ
  ل يجوز لك

ك هذا، كالمنا بس إل  يعنن
 
خرى، ومع ذلك ُيكرُه ل

 
 أ
 
ا دي مسألة  حنفي 

َ
نت

 
  لو ك

اإلثم. فالحنفية فن

شاء ا  وقت الع  به دائم 
ّ
ر، ولهذا تن

 
م ُمتأخ

ُ
نده َر المغربإل  ع 

 
ؤخ

ُ
شاء بحو  إل ت رَ  25~  20إل قبل الع 

 
ؤخ

ُ
حال  أي هذا ب إل دقيقة، ل ت

  ساعات يكون ألنه  من األحوال
ص أحيانا يعنن

ُ
 قد ينق

 
ا ما يكون دقيقة 15ودقيقة  17قد خرج الوقت. وفعال ، ويزيد 20، لكن كثت  

ا عن 
 
ط لنفسك ول تتساهل  20أحيان

َ
  دقيقة، فاحت

ا. نه أل  هذا فن
ّ
 من المسائل الُمهّمة جد

فُق  ”: قال
ّ
 المغرب حن ّ يغيب الش

ُ
ّم يليه  وقت

ُ
 الُمختاُر للعشاء ث

ُ
 يليه  الوقت

مَّ
ُ
ا لها وقتاناألحمر، ث

 
شاء أيض ورة اختيار  : "، الع   . ورصن

يل، إل : الوقت الُمختار ف •
ّ
لث  الل

ُ
 ث

و  •
ُ
ورةثّم ه  رصن

ُ
 طلوعر الفجر، إل : وقت

لن 
ُ
 أداء وهذا مثل ما ق

ُ
ا، الّصالة

 
ما أيض

َ
ك تأث

ّ
ر ُعذر. طب، ولكن أخت  إليه من غت 

َّ
 بالت

شاء  الُمختار  •  الع 
ُ
َمد المذهب، إل وقت

َ
يل هذا ُمعت

ّ
لث  الل

ُ
 ث

•   
اتن
ّ
  القول الث

 فن
 
شاء يمتد  وقت الع 

ّ
يل، إل المذهب أن

ّ
 نصف  الل

ين بن تيمية وشيخ اإلسال 
ّ
ق ومجد الد

ّ
ا المَوف

 
ا قال وهذا اختارُه أيض

 
  م وجماعة من أصحابنا، وأيض

و أظهر"": الفروعفن
ُ
 : لحديث   وه

شاء  "  الع 
ُ
يل إل وقت

ّ
  هللا عنُهما-حديث  ابنر ُعمر "؛ نصف  الل

َمد المذهب إل ، فهو -رضن
َ
، لكن ُمعت  

اتن
ّ
يل عل القول الث

ّ
 نصف الل
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يل  إل يل لحديث  جت 
ّ
لث  الل

ُ
بناُه عل ، نحُن أخذ-الّصالة والّسالمعليه -ث

ّ
يل وغل  ألنه  األحاديث بغال  نا بحديث  جت 

ّ
  صل
اليوم فن

فق، وول األ
ّ
ندما غاب الش   ع 

يل  األفن
ّ
 الل

ُ
لث

ُ
ن كان ث ندما حي    ع 

اتن
ّ
ن هذين"" : ثّم قالول اليوم  الث  فيما بي 

ُ
 . الوقت

ب من المغرب س  ا، تح 
 األّول، وال إل طبع 

ُ
لث

ُ
 الث

ُ
ُمه عل ثالث، فيكون ا يكون الفجر وتقس 

 
  أحيان

الث، يعنن
ّ
 الث

ُ
لث

ُ
، والث  

اتن
ّ
 الث

ُ
لث

ُ
ث

ث 
 
ل
ُ
  لّما يكون 4الث

يل  ساعات بس من المغرب، يعنن
ّ
 األ 12الل

ُ
لث

ُ
مس، و  4ول ساعة، سيكون الث

ّ
صف الساعات من غروب  الش ن 

و الّساعة  6
ُ
يل ده ه

ّ
 نصف الل

ّ
اس فاكرة إن

ّ
و ن  ، ل، ليس كذلك، 12ساعات. بعض الن

ُ
يل ه

ّ
 المغرب  ن صف الل

ن ة بي 
ّ
صُف الُمد

يل األّول. ثّم  والفجر،
ّ
لث  الل

ُ
ر عن ث

 
ؤخ

ُ
ورةفال ت  الضنّ

ُ
.  إل وقت  

اتن
ّ
 طلوعر الفجرر الث

 الفجرر  ”: وطلوعر الفجر قال
ُ
ّم يليه  وقت

ُ
مس إل ث

ّ
وق  الش

ُض شر ر
و من طلوع الفجر وهو البياُض المعت 

ُ
  ه

ّ
  " الل

 فن
َ
لمة

 
ق ول ظ المشر

ر 
ه، لنحت 

ُ
يبانشر بعد ا ده ما ب 

م. طبع  ّم ُيظل 
ُ
عاع ث

ُ
 ش
ُ
اض، أزرق له  ُمستطيال بال اعت 

ُ
و يكون

ُ
  ه

ّ
ب، الل  )ل يظهر( ز عن الفجر الكاذ 

  دلوقت  
ن  فن  بي  

ُ
ه
ّ
  نعيُش فيها، لكن

 إذا   الُمدن واألنوار الن 
َ
نت

 
  ك

ثم يظلم، وهو ل يظهر .  مكان مفتوح؛ فضاء وليس حولك أنوارفن

  اآلن 
ن إن كنت  المدنفن   نعيش فيها، لكنه بي ّ

  واألنوار الن 
وق  إل مكان مفتوح فضاء وليس حولك أنوار، يليه وقت الفجر فن شر

ة اإلحرام وحرم تأخت  الصالة عن وقت الجواز، ويجوز تأخت  فعلها الشمس، طيب قال: "   ويدرك الوقت بتكبت 
الوقت مع العزم فن

 وة مسألة منفكة عن اإلثم. هذه مسائل. األداء والقضاء يا إخ عليه"،

ة اإلحرامأقف هنا حن  نأخذ األسئلة، طيب نقف عند قوله: "عل ل   " وهذا يكون يدرك الوقت بتكبت 
إن شاء  –الدرس القادم فن

 ونسأل هللا لنا ولكم علما نافعا وعمال صالحا، واآلن نأخذ األسئلة. بسم هللا.  –هللا 

 األسئلة: 

  )شكاوى تقع 
بعيد، وهذا بسبب اختالف البث وقوة الشبكة عند ناس وضعفها عند أو  ن أن الصوت ضعيفبداية البث عفن

 ( آخرين... 

  لم توضح مسألة الغسالة المعارصة  -س
 الدرس السابق؟ فن

عل المذهب فيها مشكلة ألنها ل تغسل سبع  –أول  –اإلجابة: نعم نسيت هذا، الغسل عندنا سبع غسالت، فالغسالة المعارصة 

  أن غسلة واحدة تك
ض( أننا أخذنا بالقول الثاتن   مرات، ثانيا هب )افت 

أو  –رحمه هللا  –ثالث غسالت وهو عل قول الموفق أو  فن

ذلك، اإلشكال أنك تضع الثوب  إل ... وما  لتسهيل األمور والبتعاد عن التعقيد  –غسلة واحدة عل قول الشافغ  والجمهور 

  المتنجس 
 فن

 
ن يكون وعاء الماء موجودا وفيه ماء ثم غمست فيه الثوب، فالثوب ماء قليل فَين ُجس الماء بمجرد المالقاة، وهذا حي 

  فالثوب موضوع  –ليس الماء وارد عل الثوب  –وارد عل النجاسة 
ن فينجس بمجرد المالقاة، فن تي 

ّ
ل
ُ
الماء والماء قليل دون الق

  فنجاسة  –الة أي الغس –فهكذا تنجس الماء وبقية الثياب والوعاء 
 نجاسة ول حول ول قوة إل باهلل. فن

  فإن كان الماء واردا عل النجاسة، أي يكون الثوب 
  الثوب ُوضع ثم وضع الماء  –الغسالة  –الوعاء فن

  يعنن
الوعاء، فجاء الماء فن

ع الثوب ثم جاء عليه الماء  –عل الثوب    فالماء ل ينجس  –وليس أن الغسالة فيها ماء بل ُوض 
محل التطهت  وهو وارد عل فن

  تمادى إليها الماء ستتنجس 
، الكالم اآلن عل الثوب نفسه ولكن بقية الثوب وبقية الثياب الن  ن النجاسة ولكن بقية الثياب تروح في 

  هو ل ينجس 
س ولكن الماء انفصل عن هذا الثوب وجاء عل بقية األثواب األخرى، فلي –أي الثوب نفسه  –محل التطهت  فن

الغسالة وتكون الغسالة من باب النظافة وليس من باب التطهت   إل عندك حل إل أن تغسل الثوب المتنجس قبل أن تدخله

، اغسل ثوبك النجس  ع 
  قبل أن تضعه  -كان متنجسا إذا   –الشر

سبع غسالت فه  قضية أخرى، أو  الغسالة، سواء غسلة واحدةفن

  لكن اغسله ثم ضعه 
  من باب التنظيف ول إشكال الغسالة فيكون فن

 هذا. فن
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  هذا باختصار  
 موضوع الغسالة المعارصة والمشكلة فيها مشكلة. فن

  تجعل من 
عند الحنابلة قول جميل: لو طهرت المرأة ثوب زوجها عل مذهبها فصالته صحيحة، وهذه من المسائل الجميلة الن 

وجوا بعد بأن يفكروا  ن   ل أفكر ولك –اإلخوة الحنابلة الذين لم يت 
   –نن

  مذهب الحنفية ألن  الزواج من امرأة حنفية،فن
النجاسات فن

  أي  –سهل جدا وجميل 
  فممكن تتجوز واحدة حنفية فقط  –التطهت  فن

  نحن فال نفكر وأما  موضوع الغسالت،فن
المذهب فن

ة القتصار 
َّ
  عل عندنا يكره التعدد، ليس يكره ولكنه خالف األول، أي خالف الُسنة والُسن

عل الزواج من واحدة، فنحن نمشر

.  –إن شاء هللا  –المذهب   وليس هناك تفكت 

  قالوا: يصح للمرأة أن تغسل الثوب عل مذهبها، ويصل  زوجها 
الثوب الذي غسلته عل مذهبها، هذا إن كانت الزوجة فقيهة فن

  ل مذهب لها أما  –فقيهة أو  متمذهبة –مقلدة أو  أي عالمة
ول تعرف هذا، فال بد أن تطهر الثوب عل مذهب زوجها، العامية الن 

شخص عام  ل يعرف شيئا ويفعل أما  –مقلد أو  عالم –ألنها ثيابه وه  ليست عالمة لنعذرها بالمخالفة، فإنا نعذر المخالف بعلم 

ها فإنه يأمرها بالغسل عل كانت عامية ل مذهب لفإن   هكذا كيفما اتفق فالبد من علم وأن تتعلم أحكام دينك، فال نعذرها،

 شافعية لك  ل تغسل لك سبع غسالت بل غسلة واحدة. أو  كانت متمذهبة حنفية مثال إذا  أما  مذهبه،
 حن 

 ثم يجيب الشيخ عن استفسار بخصوص تفري    غ الدروس( (

ء  
 لم تجهر به؟إذا  هل علىها شر

  ل أفهم ما المقصود به، لعل المقصود به 
ن الجهر واإلشار إذا   تجهر...المرأةالصالة... المرأة ل فن ة بي   –كانت وحدها فه  مخت 

  لعل السؤال 
ن رجال فال يجوز لها أن ترفع صوتها. إذا  أما  –هذا فن  كانت بي 

   األذان  أين يضع األصحاب باب
  كتبهم؟فن

  هم يبدؤون أول 
واإلقامة ثم األذان  ك، ثم بابذل إل باب الصالة فيتكلمون عل من تجب الصالة وحكم تارك الصالة... وما فن

وط وجوب  وط الصالة، والمؤلف هنا لم يتكلم عن مقدمة الصالة من األصل، فلم يتكلم عل من تجب الصالة، شر باب شر

ة عن تيب المعروف األذان  الصالة، حكم تارك الصالة، وإنما تكلم مباشر واإلقامة ثم بعد ذلك قال كتاب الصالة، وهذا ليس هو الت 

   
 األصحاب.  كتبفن

ن فسقه؟ 
 
 يقول: لو أذن الفاسق ولم ُيعل

ط العدالة الظاهرة،   كان ليس ظاهر الفسق فإننا نكتفإن   نحن نشت 
 . بأذانه، وأذانه صحيحفن

  إن حكم الستجمار  قلتميقول: 
حكم معنن إزالة الخبث؟ يقول: فهل يجب عند إعادة الوضوء بعد الحدث إعادة الستنجاء فن

 بماء؟

  ر ليس إزالة كاملة، إنما هو مزيل بحيث يبف  أثر ل يزيله إل الماء، ويعالستجما
فهل يجب عند إعادة الوضوء بعد عن هذا األثر. فن

،الحدث إعادة الستنجاء بماء؟   
  أتيت به إذا  ل طبعا، الستجمار كافن

ة وه  ثالث مفن وطه المعتت  نحوه مما أو  قية بحجر نشر

 استنجاء بالماء.  إل رت باإلجماع وصالتك صحيحة ل تحتاجيحصل به المطلوب فإنك قد طه

ن  تفاهاتوتعرفون شخص أرسل ل  سؤال من بضعة أيام    بعض المتابعي 
اآلسك وكل كم من يوم الشعر الطويل وأنت شعرك فن

  الناس إن كانوا 
، وأنا أفن  ّ  

  طويل، فنجيب: بأن الشعر الطويل سنة، وليس لكم شأن فن
ض عفن ك أعراف تعت  ل طول الشعر أن ل يت 
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  حلق شعري، فأجبته بأن يسمع كالم أبيه، فالمسائل ل تؤخذ بهذه الطريقة، 
  أحدهم: أن والدي يطلب منن

اإلنسان شعره، وسألنن

  أنا 
ة عن فن

 
بلد ليس مستنكرا فيها طول الشعر، ولست تحت سطوة أحد والمسألة مختلفة عندي فال مشكلة، واتخاذ الشعر ُسن

  عليه الصالة والسالم، والنن   
   –سبحانه وتعال  –أنها ُسنة عبادة يتعبد بها اإلنسان هلل أحمد  مذهب اإلمامفن

  وهذه مالحظن 
فن

 مسألة إطالة الشعر. 

ن قلت له أنها سنة الرسول  صل هللا عليه  –انتهينا من الخناقات والسخرية وقلة األدب وانتهينا منه، فجاء أحدهم يقول ل  حي 

فيجيب الشيخ: أيها الجاهل، إن الستجمار بالحجر  –عليه الصالة والسالم  –ارجع استجمر بالحجر ألنها سنة النن    –وسلم 

   مجزئ 
  ل يوجد ماء، والمشكلة أنكم ل تعرفون األحكام، ول تعرفون كيف كان الوضع ألنه  كل وقت، وليسفن

ي    ع ول فن زمن التشر

ضون، الستجمار    مجزئ والخالف واقع تعرفون شيئا ثم تعت 
  الستنجاء بالماء ل فن

  الستجمار فن
الحجر، الخالف القديم عند فن

  السلف وقع 
  الستنجاء بالماء وليس فن

ا فن   الستجمار  إل الستجمار بالحجر  ومع ذلك ذكرنا أنه ُيحتاج كثت 
دخلت إذا  زماننا،فن

  
  أو  كان الماء مقطوعا،أو   هذا أحيانا، إل  فيضطر اإلنسانفال يوجد شطافات ماء أصال  –عموما  –بعض بالد أوروبا فن

أو  تلوث،فن

  يوجد صعوبة 
  أن الماء قليل ل يكأو  استعمال الماء،فن

  للطهارة، هذه كلها فن
ورة، لكن حن  فن   حالت الضن

حالت الختيار لك فن

  أن تكت
، أم أنه غت  فن ع 

فاهم؟ والمشكلة أننا نعيش مأساة متعلقة بالعلم بالستجمار، فهل هذا الشخص يسخر من الحكم الشر

  و
ض عليه أحدهم  –الخلق، فكما قال شيخ اإلسالم: "ل أدب ول فضيلة فن   ل تأدبت  –عندما كان يعت 

  الخطاب ول أصبت فن
فن

 علم ول حول الجواب،" مصيبتك مصيبة! إن لم تكن عالما فكن عل األقل مهذبا لتتعلم، ولكن كيف ستحصل العلم ول أدب ول 

 ول قوة إل باهلل. 

  
ن كل غسلة للعضو؟فن  الستنجاء كما تفضلتم من قبل أنه يجب التسبيع، فهل يلزم كذلك غسل اليد سبع مرات بي 

  أريد أن أنبه عل موضوع مهم: أنت غت  مطالب بوضع يدك 
  موضع خروج الخارج، التدليك ليس فرضا فن

الستنجاء بالماء فن

بد من التطهت  فإذا لم يحصل تطهت  إل باليد فحينئذ  تغسل بالماء لو أنك وضعت يدك فال مشكلة، ولكن ل  والستجمار، أنت

ا والماء يك   ستستعمل يدك، لكن إن كان الخارج يست 
استعملت اليد فال بد أن إذا  إلزالته فال يلزم أن تستعمل يدك، طيبفن

ي عندنا مسألة مهمة تغسلها، 
 
ء يغسل فإن  ناك سبع غسالت فإذا أصاب ماء الغسلة األول شيئا أن ه غسل النجاساتف  

هذا الشر

  بعدد الغسالت الباقية وهو الستة، أي مثال أنا أغسل 
الغسلة الخامسة أصاب الماء المنفصل ثوبا آخر، فهذا الثوب اآلخر فن

، ن ،ألن  سأغسله مرتي  ن   فإن الغسل األصل  بقيت له مرتان فهذا الثوب ُيغسل أيضا مرتي 
ُ
ت  –ول بيدي النجاسة بالغسلة األ باشر

  
   محل التطهت  فن

مرات، كالمحل الذي يخرج منه النجاسة يغسل سبع مرات وانتهت  6فيجب أن أغسلها  –يدي تنجست و  -ماشر

  واحدة فيبف  ست مرات، 
 الغسلة الثانية يبف  خمس مرات وهكذا. فن

ن العدالة الظاهرة والباطنيقول ا  ة؟لفرق بي 

ح. كرناذ    الشر
 ه فن

  -س
َ
ن
 
ذ
 
ء؟ أ  

 للصالة والنساء بالمسجد، هل عليهن شر

ح أن الكالم عل من تلزمه الجماعة، والنساء ل تلزمهن صالة الجماعة،   الشر
 ل يا جماعة نحن نبهنا وقلنا فن

وز -س   حاشيته عن العدالة أي ظاهرا وب -ما معنن قول ابن فت 
  إذ المراد فن

 به ثم ما كان ظاهرا"؟اطنا فال إشكال فيما سيأت 

  عدل 
ن الدليل، بعد ذلك قال يستحب أن يكون المؤذن أمينا يعنن   مي 

ط أن يكون المؤذن عدل مثل ما هنا فن   زاد المستقنع اشت 
فن

الة ظاهرا وباطنا، فلما يقولوا أن العدالة مستحبة يريدون بها العدالة الظاهرة والباطنة، ولما يقولوا العدالة واجبة يريدون العد
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وز  –الظاهرة، فهو  ط لصحة –أي ابن فت  ط العدالة الل  هو شر
  األذان  يقول لك أن شر

هو العدالة الظاهرة ول يخالف هذا ما سيأت 

ط الصحة. ألن  أنه يستحب ان يكون عدل ظاهرا وباطنا.   المراد هنا الستحباب وليس شر

  المض األذان  ل؟ وما حكم توحيد جَّ ُمَس  أذان هل يجزئ -س
 بَ بحيث يؤديه مؤذن واحد ويُ  فن

ّ
   ث

  باف 
ات الصوت فن عت  مكت 

 المساجد؟

ط أن يكون  أذان ا، هو حكايةأذان المسجل ليساألذان  طبعا هذه المسألة من المسائل المهمة ألنها تعتت  من النوازل، ونحن نشت 

  وأن يكون رجال 
ا عل األقل وله نية، فكيف أو  المؤذن واحدا ... إنسان يعنن ن  تنوي اآللة هذه وه  ليست انسانا أصال! بالتال  ممت 

  ول يحصل به فرض الكفاية، وأصل فرض الكفاا، ل يجزئ أذان المسجل ليساألذان 
 بلد لو تركوهما. واإلقامة يقاتل أهل األذان  ية فن

كهما، يقاتلهم اإلمام. أو  قام بهما من يحصل به إذا  -تبه هناان –نائب اإلمام ألنهما من شعائر اإلسالم الظاهرة، لكن أو  تواصوا بت 

لم يقم به أحد بل كان مسجل، يبث إذا  اإلعالم غالبا أجزأ عن بقية الناس حن  لو كان واحدا، وإل فإننا نزيد بقدر الحاجة، حينئذ 

 ال مشكلة هنا وبعضها فيه مسجل ف أذان كان بعض المساجد فيها إذا  أما  ا أصال ول يقوم به فرض الكفاية،أذان عت  مسجل، فليس

  بعض المساجد. ألنه 
 حصل فرض الكفاية باإلعالم فن

 فقد أجزأ عن الكل،إذا  وأصال الفقهاء قالوا أنه
 
  المض إذا  قام بهما من يحصل به اإلعالم ولو واحدا

  مؤذن واحد فن
البلد  –يكفن

  
  كثت  م -يعنن

ن إل لحاجة. كما هو فن يد بقدر بال حاجة لزيادة ول تستحب الزيادة عن اثني  ن امية األطراف فتن ن المدن الواسعة ومت 

: وما حكم توحيد   
  المض بحيث يؤديه مؤذن واحد ويبث عاألذان  الحاجة. وبالتال  إجابة السؤال الثاتن

  فن
ات الصوت فن ت  مكت 

  المساجد 
 كان يُ إذا   انتبه هنا أنه: باف 

 
 أ
َّ
ات الصوت فال إشأذان ن ويبثذ ا حيا ُسمع ألنه أذان  كال هناا حيا وليس مسجال يبث عت  مكت 

  بعض األماكن فإنه قد تأدى فرض الكفاية، فمن حيث اإلجزاء هو مجزئ
  البلد كلها، حن  وإن انقطع الصوت فن

اآلن بث ألنه  فن

  المساجد 
، وليس مسجال، نعم األول أن يكون المؤذن يؤذن فن  ناسقد ينقطع الصوت ول يسمع الألن  الزيادة إل احتيجإذا  مباشر

 آخره. لكن كالمنا عل ما هو فرض، فرض الكفاية يتأدى بواحد يحصل به اإلعالم غالبا.  إل

  عل بعض المعاض  فهل يعتت  فاسقا فال يصل  بالناس؟ض  مُ  هلو اإلنسان يعلم نفسه أن -س

 لحنابلة. نعم. لو كان مضا عل بعض المعاض  ول يتوب منها فهو فاسق ل يصح أن يصل  بالناس عند ا

  المذهب أن السنة أن يكون للفجر  -س
 ان؟أذان هل فن

  المذهب، ومذهب الجمهور. 
 هذا فن

 قبل الجهر بهما؟ -س
 
ن شا  هل يستحب عندنا للمؤذن أن يقول الشهادتي 

  
جيع فن شوية فهو ل  وعدد ألفاظ اإلقامة، وهذا فيه نقصاألذان  ، والمؤلف رحمه ا هللا لم يذكر عدد ألفاظاألذان  هذا يسم الت 

ت إشارة األذان  كرنا ذكر الصفة ول ذكر العدد، ولكن ذ    بيانه... هو ... لعل  أشر
ة جملة واإلقامة األذان  ولم يأت   إحدىخمس عشر

ة جملة. وقول هللا   أكت   هللا أكت   وحدها جملة، "هللا أكت   عشر
، فالتكبت  وحده أرب  ع جمل فن ن ، ل األذان  " جملتي  ن ، ثم الشهادتي 

  ي
جيع فن   بهما جهرا، الت 

ن شا ثم يرجع فيأت  جيع أن الشهادتي 
جائز، فليس بدعة ول مكروه لكنه خالف األذان  ستحب عندنا الت 

  هللا عنه كان يداوم عل ذلك مع النن   صل هللا عليه وسلم ألن  السنة عندنا، السنة عندنا هو أن يؤذن من غت  ترجيع
بالل رضن

 ول يُ  ،من غت  ترجيع
َ
ع فال بأس مُ اوَ د   حديث عبد هللا بن زيد،ألن  إل عل األفضل واألكمل، لكن لو رجَّ

جيع جاء فن وعليه عمل  الت 

جاءت عن النن   عليه الصالة والسالم بصفات فإنه إذا  أن العبادةأحمد  اعدة اإلمامقز .... و  َج يُ أحمد  مامكثت  من الفقهاء، واإل 

ب   ح 
َ
ت  الصفات كلها وَيس 

ُ
ز أكت  الصفات ... بالل ما كان عليه عمل النن   صل هللا عليه وسلم، هذه قاعدة مهمة، فاألذان مثال  ُيَجو 
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  السفر والحضن هو المؤذن
  معظم األوقات وفن

  حديابأن  أحمد  مامفيقول اإل ع، ج  رَ ولم يكن يُ  ،هو الذي يؤذن فن
جيع جاء فن ث لت 

   بهونحن نأخذ  حديث صحيحهو إذا  ،عبد هللا بن زيد 
 يعنن

ُ
 لكن الُس  ،زهو  َج ن

 
حدى إه  عندنا اإلقامة  بالل، وكذلك أذان ه   نة

ة بيع مثلما يفعل الحنفية فال بأس يجوزه اإلمامبجاء بها إذا  ولكنجملة  عشر أن تكون إحدى  ب  ستح  رحمه هللا، لكن يَ أحمد  الت 

ة   صفات كث. عشر
 . صفة الصالةمثال ة ومنها ت  هكذا أيضا نقول فن

  مسألة صفة الصالة، أنت يا جماعة إحدى وهذا 
  ننتقدها عل بعض المعارصين فن

 هذه األحاديث صحيحة إذا  اإلشكالت الن 
َ
قلت

ن    كتبت من يومي 
  عدم اإلخذ بها، المشكلة الن 

، فدخل أحدهم يقول أنت كذبت  ... ول عذر ألحد فن سم 
 
هذا عل الفيسبوك ولم أ

 كالمه بالنص، دلست، أنت الذي ل تفهم وهللا،  وتدلس، وأنا أقول أنا ل كذبت ول 
ُ
أصل هو لم يقل ل )ويقول هذا( ده أنا نقلت

ن ثابتة فال عذر ألحد إن لم يأخذ بها، طيب ما هذه ه  المشكلة أصال... هو من  ... ل هو يقول هذه السين عذر ألحد لم يأخذ بكالم 

ن الثابتة لبد أن نأخذ بها حن  لو قد     قال لك أن السين
ن أخرى، ما هو أصال منهج التفقه هذا هو منهج فاسد: أنك تأت  تعارضها سين

ء آخر؛ حديث   
بدليل وتقول هذا حديث صحيح وقال به بعض العلماء فالزم كل الناس يقولوا به، من قال هذا! يا جماعة الفقه شر

  كل المسائل لكن هكذا التأص
  الجملة، صحيح عارضه ما هو ضعيف نأخذ به وحديث صحيح ول نأخذ به، طبعا ليس فن

يل فن

سخأو  أصح منه،
ُ
صَّ أو  ن

ُ
 أو  خ

ُ
 (فيما يل   )يذكر الشيخ ثالثة أمثلةد. فاألحاديث الصحيحة طيب ... ي  ق

جيعأول مثال:  ة صحيحة صححها اإلماممثال الحديث صحيح ولم يأخذ به اإلمام أحمد  الير   صفة الصالة أحاديث كت 
أحمد  ، فن

 ول يقول أنها مستحبة. رواها وصححها هو، ولم يأخذ بها  صححها هو بل أحيانا 

ي دعاء الستفتاح: ثانيا 
 
  هللا عنه أن النن   صل هللا عليه وسلم كان يقول:  مثل ف

  الصحيح عن أت   هريرة رضن
ن فن "اللهم باعد بي 

ن خطاياي" ن التكبت  والقراءة ماذا تقول"لما قال أبو هريرة:  وبي  ن خطاياي أقول" : قال "؟يا رسول هللا إسكاتك بي  ن وبي  : اللهم باعد بي 

ق والمغرب" ن المشر   البخاري! والنن   عليه الصالة والسالم يقول ألت   هريرة: أنا أقول كذا ...!  إل كما باعدت بي 
آخره، حديث فن

  اإلمام
  الستفتاح: أحمد  ثم يأت 

ك وتعال جدك ول إله سبحانك هللا وبحمدك وتبارك اسميقول: "المستحب أن يقول اإلنسان فن

ك"    غت 
  أنت وتقول حديث أت   هريرة حديث صحيح ل عذر ألحد إن  بقيةيعنن

الستفتاحات جائزة ول يستحب إل هذا، فال تأت 

  أي اتجاه تتكلم بالضبط! 
جيح استفتاح عمر: "سبحانك اللهم  إل انظر  لم يأخذ به، فن ة أوجه لت  ابن القيم وهو يذكر لك عشر

ة أوجه ترجح هذا الذكر، وشيخ اإلسالم ابن تيميه ذكر هذا أيضا، فال أصال  فع أن الحديث المرفوع فيه ضعيوبحمدك" م ، عشر

ء، هم لهم   
ن ول شر ، هم لم يضيعوا السين بة بدون داع 

 
ن وتعمل َجل   لتقول: حديث صحيح ولم يأخذ به الفقهاء وضيعوا السين

تأت 

  التفقه
  نعيشها، فأنا لما أقول : ن تفرضه عليهم وعل يخالف المنهج الذي تريد أ منهج فن

بقية الناس، هذه المشكلة األزمة الن 

ن صحيحة فال عذر ألحد إن لم يأخذ بها، الناس زعالنة إن أنا قلت أنه قال: ل عذر ألحد  . ما هو أصال إذا  سين   كتات  
لم يأخذ بما فن

ن هذا كالمه، أنت تريد ان تزيد: "سننا ثابتة"! طيب يا عم: )ه ن ثابتة ل عذر ألحد إن لم يأخذ بها، ل )نقول( هذه السين و قال( سين

  ثبوتها خالف
بعضها فيه خالف، لو سلمنا أنها ثابتة: هناك أعذار لعدم األخذ بها، بل هناك ما هو أول لألخذ به من هذه أو  فن

ن الثابتة، ولو تتبعنا هذا   . فيه اآلن ، ومنها ما نحنمن الكالم كثت  ب بالتفصيل سنخرجالسين

ي صفة الصلة رفع اليدين
 
  صفة الصالة  إل قمتإذا  مثال أخر: ف

  ذكر هذا فن
الركعة الثالثة بعد التشهد األول، الشيخ األلباتن

  صحيح البخاري! والمذاهب األربعة ل تقول بهذا. خالص؟ المذاهب األربعة. فيه رواية واحدة فقط ومستحب والحديث فيه 
فن

َم؟ لن أطيل اآلن فيه تقأحمد  عن اإلمام فليس هناك -ول أنها مستحبة، لكن معتمد المذهب عدم الستحباب. تريد ان تعرف ل 

ح هذا الحديث ويُ  إل لكن ارجع -وقت   فتح الباري للحافظ ابن رجب وهو يشر
ح هذا الحديث فن  عَ شر

ّ
 ق: لما لم يستحب اإلمامل

  صحيح البخاري واإلمام -أحمد 
  بعض رواياته مد أح مع أن الحديث فن

ولكن صححه عن  –ليس عن رواية البخاري  –صححه فن

  هذا الموضع. ليس -بعض الصحابة
ل يأخذ ألنه  لم يصله الحديث.. ليسألنه  ألنها جاهل، ليس لماذا لم يستحب رفع اليدين فن

 بالُس 
َّ
 ة، هذا الكالم كله غلط. ن



رح دورة   ل ش  ل الطالب   دلي  ي  ي   الدرس  المطالب   لن 
ان    رعش   الي 

  

 20 رشح دليل الطالب للش يخ محمد عبد الواحد

 

  جزء وابن 
  رفع اليدين، ذكر هذا لكن ابن رجب أطال أكت  مطب -رفع اليدين القيم أيضا ذكر هذا كله فن

وع لإلمام ابن القيم جزء فن

  هذا الموضع وذكر الروايات والخالف فيها 
 الوارد عن النن   أحمد  وحاصل األمر أن اإلمام ،فن

صل هللا عليه وسلم  –قد أخذ بأكت 

  أنت لتقول وإن جوزههنا فلم يستحب الرفع  –
ن ثابتة ول عذر ، فال تأت  لك إن لم تأخذ بها! هذا إطالق غلط وتحكم وتضييق  سين

فهمك ثانيا، وهذ أمر فاسد نحن ل نقبله، ثم  إل تصحيحك أول ثم إل لما وسعه هللا عز وجل، وأنت تريد أن تحاكم الناس جميعا 

ض فتقوم عليك الدنيا.    لتعت 
م، تأت 

َّ
ض عل هذا ففهم السلف عندي ُمقد أنت فتتهم الفقهاء بتضييع السنة أما  أيوة أنا طبعا أعت 

وتضييع الدين والتفريق والتعصب، فنحن نغار عل سلفنا أكت  ما نغار عل المعارصين، هذا دين  يا إخوة نغار عل سلفنا وأئمتنا، 

  يحتمل أكت  من هذا، هللا المس
 تعان. ول نقول أنهم معصومون لكن ل نخطئهم بهذه السهولة فه  ليست لعبة. والكالم يعنن

جيع وإن كان جائزا.   ل ُيستحب عندنا الت 
 
 إذا

 (يجيب الشيخ استفسارا عن تسجيل الدرس وجودته)هنا 

  عضنا؟ -س
ته منتفية لوجود الميكروفون فن

 
ل   عضنا أم ع 

ة فن
َّ
 هل اللتفات يا شيخ يظل ُسن

  هذا 
 متوقف  –الحقيقة أنا عندي نظر فن

َّ
، تارة أقول إن  

ن وعن أصال مقصود نه أل  ل حاجة إليه يعنن بسبب أن تعلم من عن اليمي 

  أنا متوقف ول إناليسار  وتارة أق
  العبادة فيفعلها اإلنسان حن  لو زالت علتها، يعنن

  هذه المسألة. ه هيئة فن
جيح فن   الت 

 فن

ن "هللا -س  " أم بعدها؟أكت   هللا أكت   الفصل بي 

  اآلخر أكت   " هذه جملة فتقف، ثم تقول "هللاأكت   نعم. تقول "هللا
ات األول  وكذلك فن   األرب  ع تكبت 

" وتقف، فتقف أرب  ع مرات فن

: "هللا ن ل  أكت   "هللا -" أكت   مرتي  ص 
َ
  ألن  " ول ت

  أن تقف عل كل جملة. األذان  الُسنة فن
 الجزم؛ الجزم يعنن

 المقيم يقول الصالة خت  من النوم؟-س 

  صالة الفجر. 
 ل. المؤذن هو الذي يقولها فن

ديد ب  "صدقت وبررت" فيه أثر؟ -س  هل الت 

!... مستحب، الفقهاء يقولون مستحب ��ل. األثر فيه ضعيف جدا ومع ذلك هو مستحب، ول تخرج قبل أن تقول سبحان هللا 

  موضوع 
ن نظرتك وتنضبط فن ن   كتب الفقه وتعايشها ستت 

ا فن مع أن الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا كمان، عادي. لما تقرأ كثت 

 حديث الصحيح والضعيف، ال

   المعارص  والغلوّ 
   الوقت، مع هذا  سينضبط والضعيف الصحيح الحديث موضوع فن

 مع ... أل مسألة، بذكر  مش بالتنبيه، مش يعنن

  ت دي الحاجات المعايشة مع وقتال
   الكالم معه ينفع ل  يدخل لمو  بره الشط عل والواقف ألجنن   ا إنما  المعايشة، مع أت 

 فن

ن  ول  مسألة مش ألنه . دي المسائل ة ول  تالته ول  اثني  ين ول  عشر ة، ول  عشر يَّ  . طيب م 

 الشاخص؟ عل عمودّية الشمس إن مع ظل له يكون الزوال لماذا  يقول : س

 . بف   أعلم هللا

ح شيخ يا  وهللا : س تك شر وح ملأج من حضن   . الشر
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ا، هللا جزاك شيخ يا  ماشر   . هللا أكرمك خت  

ء كل  ظل نصيب : س  
 بالضبط؟ المغرب قبل كم  ليه،مث شر

، وقت مفيش الحقيقة ن    ثابتة حاجة مفيش معي 
 وطول وبعدك الستواء خط من قربك واختالف البالد  باختالف يختلف يعنن

   معينة حاجة مفيش النهار، وقض  النهار 
  . يعنن

 . الحنفية عند  العشاء وقت أفهم لم : س

ر 
ّ
ا أ وينقص ويزيد  ساعة ثلث بحوال   الجمهور  عن متأخ

 
  األحمر  الشفق الجمهور  وعند  األبيض الشفق عندهم ألنه حيان

ا  لقيت لو  : س ي  وج ذهب عام  ن ، بدون ليت  ّ نكر  هل ول 
 
 ؟عليه أ

ا  كان  إذا  ب  ّ  كان  إذا  أما  إنكار، فال  الحنفّية ذهببم ُمتمذه   . هعلي تنكر  نعم علم؛ بدون هكذا  يفعل عام 

ا  ُيصبح هل يقول : س ن؟ من مسلم 
ّ
 أذ

ن لما  و ه ما 
ّ
ا  أن أشهد  هللا، إل  إله ل  أن أشهد  بيقول بيأذ

 
؛ نطق فخالص هللا رسول محمد ن   . مسلم فهو  الشهادتي 

   قال : س
  "فال  دراتخالم كشف  فن

 
د
َ
نن   امرأة   بأذان ُيعت

ُ
 . كالحكاية"  عنه منه    ألنه جماعة قاله وخ

  
  ل  كما   يعنن

 
د
َ
  ل  كما   بالحكاية، ُيعت

 
د
َ
ل زي محك   هو  الل   األذانب ُيعت  . كده  المسج 

   قيل ما  أقل ما  : س
   األربعة المذاهب فن

 النجاسات؟ تطهت   فن

 عَ ب   تذهب واحدة غسلة
ن  . النجاسة ي  

ا  الثوب نضع كنساء  نحن استحالة شيخنا  يا  : س    نجس 
 الغسالت؟ فن

   بس، استحالة يااز  وهللا
ات  نساء فن وا  بعضها  عل كلها   الهدوم بيحطوا  كثت     دماغهم، وبيكت 

   كنمم أنن 
 عل بتتكلم   تكوتن

   نفسك
ا  بيقع لكن كده،  فبتقول   وُمعتنية نظيفة امرأة يعنن ،  طبع  ي لما  وبعدين كثت 

 
 غسل محالت ه   الل   بف   المغاسل تود

   بالذات بايظة والدنيا  ايه عارف مش لل  ا ثياب مع الكافر  ثياب مع ثيابك يحط أخرى، مشكلة فدي األثواب،
، الخليج فن  

 يعنن

ن  عارف مش وواحد  هندوش   هندي وواحد  أنت  . باهلل إل  قوة ول  حول ل  والدنيا  مي 

   تقول : س
ا  الصغت   ابنن

 
   بعضها  مع الثياب كل  لفأغس نفسه، عل يتبّول أحيان

 . الغسالة فن

   أهو،
   شفن 

 . أهو  طول عل بعدها  جالك أهو  مستحيل، بتقول   انن 

يت : س
ّ
   وصل

ا   الثياب هذه فن  الصلوات؟ د أعي فهل يتكرر، واألمر  كثت  
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   الشائع بالمشهور  أخذت   كنت    إذا  يعنن

   قول وهو  هذه فن
ا  كان  وإن يعنن

 
  فأرجو  ضعيف

ّ
ر  مما  هذا  أن

َ
   اإلنسان فيه ُيعذ

 زماننا  فن

   فيها  يدق ه   المسألة هذه ألن
   هذا  فمثل سهلة والدنيا  وخالص بتطهر  الغسالة إن فاكرة كلها   الناس يعنن

ء إل يحتاج يعنن  
 شر

 . اإلنسان فيه يعذر  أن فأرجو  طالعوال  العلم من

، ل   لبيقو  واحد  : س
َ
قت

َ
  صد

 
ن  صالة مسألة فعال شكل وقد  بعضهم، خلف المتمذهبي 

ُ
   المجتهد  صالة منعوا  لما  ذلك عل است

 فن

   يخالفه من خلف القبلة
  الحن عند  باطلة الحنبل   صالة تكون هل شيخنا  يا  ولكن قال كالمه،  آخر  إل اجتهاده فن

 مع حن   فن

ا  نهكو 
 
 . سائغ لقول   مقلد

ا  كان  لو  باطلة ه      حنفي 
  الحن يعنن

ُمك، ل  فن
ّ
ا  يؤث    باطلة الوقت قبل الصالة طبع 

  الحن يقول فلن ماصليتش، كأنك  يعنن
 إنك فن

، لم   الحن تصل 
   فن

   هو  اعتقاده عل يبنن
ة،  أمثلة ودا  جماعة، يا  كلها   الفقه مسائل وهكذا  نفسه، حق فن    كثت 

 تزّوج لو  يعنن

  الحنبل   
 
، أمه من رضعت امرأة ن ضاع من أخته ليست ه   رضعتي     الرَّ

  الحن له سيقول هل مذهبه، فن
 محرمك؟ تزوجت إنك فن

؟ كعلى وحقيم
ّ
م، واحدة رضعة أن معتقد  بف   أنا  لو  كده،  معاه هيعمل مش الحد حر 

ُ
 تختلف فالمسألة أخرى، مسألة دي ت

   هو  الل   اعتقادك باختالف
ا عال كنت  إذا  علم عل مبنن ا  م 

 
ا  كنت  إذا  لعالم تقليد   عل أو  مجتهد

 
ا كحالنا   مقلد  جميع 

 . وخالص شعري أطّول قررت أنا  بيقول : س

  
   ماتكونش حاجة أهم بس سيدي يا  ماشر

   إذا  هذا، يستنكر  فيها  الُعرف بلد  فن
َ
   كنت
ر  بلد  فن

 
نك
َ
ا  هذا  فيها  ُيست

 
 فمراعاة ُعرف

  العُرف
 
   حسنة
 . المواضع هذه فن

تك تيل يا  شيخ يا  : س ح تكّمل حضن حت لو  سالم ويا  والروض الطالب دليل شر ل كتاب  شر   الكا حن   أو  والمنته اإلقناع زي ُمطوَّ
 فن

ح ألن ن    متقن شر
ّ
 آخره إل َمذه

ا  هللا جزاك ح أنا  إن نية عندي ببف   أنا  ل   ييش  ربنا  ل   وادع   خت   ة  حاجات أشر    ولكنّ  كتت 
 وأنا  كده  الروض درس زي ضّيق وقن 

  
ا  حزين قيقةالح فن

 
ف عل جد

ّ
، لم ولكنه الروض درس توق    العودة عل هللا بإذن عازمون نحن سنعود، هللا شاء إن ينته 

 فن

تاح فرصة أقرب
ُ
ة  أعمال كده  معايا  تدخل لكن ت    الفيسبوك عل عايش مش أنا  جماعة يا  ، بالعرض كثت 

 مش الناس بعض يعنن

ا  أدخلها  وإنما  اآلسك عل عايش ومش الفيسبوك عل عايش مش أنا  فاهمة،
 
   وأنا  عرض

 باكل قاعد  وأنا  السيارة سايق وأنا  ماشر

   كده  ،
ة  أعمال فهناك يعنن ا  كثت 

 
نجز، أن لبد  أعمال بالعرض مغ   تدخل جد

ُ
 أن لبد  علمية، أعمال أو  وظيفية أعمال سواء ت

نجزها،
 
جيح، من لبد  فحينئذ   الدروس مع بتتعارض فدي أ    أجمع مبعرفش الت 

 لم حيث لكن جمعنا، الجمع أمكن حيث يعنن

جيح، من فالبد  الجمع يمكن جيح الت  ، لألسف األعمال لهذه يكون فالت   
ة  لمصالح يعنن    الذي السبب هو  فهذا  كثت 

 يجعلنن

 أن هللا ونسأل سيعود  الروض درس وكذلك مستمر  هذا  الدليل درس أن أرجو  هللا شاء إن ولكن الدروس بعض عن أتوقف

   يبارك
   الوقت فن

  أنا  يعنن
ُ
   سعيت
ة فن ا  الماضية الفت  ا  سعي 

 
   وقت توفت   إل حثيث

 ما  وحصل ل   ذلك هللا يّش  إذا ف األيام، قادم فن

 
ُ
  أخرى مرة الروض لدرس للرجوع هللا بإذن وقت عندي فسيكون إليه أسغ كنت

 التلفزيون؟ وراء األذان نردد  هل : س

ا  كان  لو  التلفزيون أذان
 
ا  بث    مباشر 

  يعنن
 
، بث الحرم مثال ، مباشر  

   كده  بييىح    الل   زي ُمسّجل أذان لكن ماشر
 المضي، التلفزيون فن

 . ا أذان ليس ألنه خلفه؛ تردد  ل  أل،

  واحد  لو  : س
ّ

   جماعة صل
 يؤذن؟ هل البيت، فن
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ن نعم،
 
ا  صل ولو  وُيقيم، يؤذ

 
  . ويقيم يؤذن منفرد

   يقع شخص لو  : س
ا  ُيعتت   هل وهكذا، ويتوب ذنب فن  المعصية؟ عل مض 

ا، ليس ويتوب يعض   الذي التائب أل،  . يتوب ل  ويتمادى يعض   الذي هو  الُمضّ  مض 

ا  : س ، طلب هو  عذر     لو  أتمننّ  خارح  
َ
ا  شيخ يا  تعلم كنت

 
ح عنده أحد   رالط شر

  لك فن

ح    هو  البلبل مختض  شر
حه هللا شاء إن ماتقلقش لكن بهم خاص   أنه وأظن مالك اإلمام جامعة فن ه هنشر  هللا شاء إن وغت 

   فيما 
  يأت 

 عذر؟ غت   من لحيته حالق مالك   رجل أذان يصّح  هل : س

؟ مالك   اشمعنن   
ا؟ ليس أو  فسق هو  هل اللحية حلق يعنن

 
   إذا  ننظر  فسق

َ
ا  كنت

 
   الذي وهو  الجمهور  أيبر  آخذ

فن 
ُ
 أنه وهو  به ن

   إذا  الكالم، من بالك خد  فسق، عذر   بغت   عليه إرصارك فحينئذ   حرام،
َ
ا م كنت

 
 والحنفية والمالكية الحنابلة الجمهور  قول عتقد

 
َ
ا  ولست تم كده  وتدي فاسق اللحية حالق كده  تقول متقدرش أعذار، هناك ألن معذور 

َ
ا  أل الكلمة، هذه عل خ    طبع 

 أعذار، فن

   نعيش
ر  فقد  اللحية، بسبب لبتالءات الناس فيه يتعّرض زمن فن

َ
   ، اإلنسان ُيعذ

   فن
ة  أعذار  يعنن ا  تكن لم ذا إف ، كثت   معذور 

 
َ
ا  وكنت

 
ا  التحريم معتقد    الحلق هذا  عل وُمض 

 فهذا  ويكرر، يحلق أل، وخالص مرة مش تحلقها، خرجت كلما   تحلقها  يعنن

ا  كان  إذا  وأما  عندنا، هأذان يصح فال  ، فسق أ  كان  كأن  للتحريم معتقد   غت   كان  أو  معذور  ا  شافعي 
 
 مذهب معتمد  ، بالكراهة آخذ

  يفسق فال  ، كراهةال الشافعية

ا  هللا رسول يفعله كان  كاتب  واحد  : س
 
 أحيان

 بهذا يقصده الل   ايه عارف مش

أ  يقول واحد  : س
 
ا  نجد  هل أيض ح   ؟الفصول معاقد  غت   شر

حت أنا     شر
حت مرة من أكت   الورقات مض  فن حت األصول قواعد  وشر ح بل التحرير، مختض  وشر  مختض  بس مش الكوكب شر

عت يتم، لم لكن التحرير     وشر
ح فن ف هذا  كل  ولكن الجوامع، جمع نظم الساطع للكوكب السيوىط   نظم شر

ّ
فنا  لما  بف   توق

ّ
 توق

  وتركناها، مض  عن
ُ
   الدروس تسجيل عل حريٍص  غت   وكنت

   منهج ل   وكان مض  فن
   التسجيل أمنع أننن

 علشان أمري أول فن

 همعلي غضبت كده  وبعد  شخصية تسجيالت وخليتها  شوية تتساهل وبعدين ومنتبهة مركزة تبف   والناس وتحفظ تركز  الناس

ة  وحاجات التسجيل من ومنعتهم    بتحصل انتك  كتت 
وح من فكثت   يعنن رفع لم الشر

ُ
 والحمد  الناس، بها  تفّرق أو  خاصة ه   أو  ت

  . حال كل  عل هلل

ن  يجمع أو  فقط وبررت صدقت يقول هل : س  وبررت؟ وصدقت النوم من خت   الصالة بي 

   قول هفي
 . فقط "وبررت صدقت" يقول يجمع ل  أنه المعتمد  ولكن بالجمع المذهب فن

   للرجال البنطلون لبس حكم ما  : س
 ؟العمل فن

 جائز



رح دورة   ل ش  ل الطالب   دلي  ي  ي   الدرس  المطالب   لن 
ان    رعش   الي 

  

 24 رشح دليل الطالب للش يخ محمد عبد الواحد

 

   رأيكم ما  : س
ازي اللمعة كتاب  دراسة فن  للشت 

  جميل

   القضاء لو  هل : س
، أمه من رضعت ممن تزّوج واإلنسان الحنفية مذهب عل بلد  فن ن    القضاء بمذه مخالفة عدم لاو يح مرتي 

 فن

 بلده؟

   أل
ا  كان  إذا  اعتقاده بحسب هو  يعنن ا  أو  شافعي     إشكال فال  ،حنبلي 

   يقضر  لم ما  هذا، فن
 مسألة دي الصحة، بعدم البلد  قاضن

   إل ُيرفع لم األمر  كان  إذا  لكن أخرى،
 إشكال فال  القاضن

 ؟بالفيس صفحتكم عل قيعلالت من ُمنعنا  ذا الم : س

 . سيدي يا  آه

ا ش هناك هل : س
 
 ؟أغضبكم يئ

، أشياء هناك آه  
ح كنا   لما  المباشر  البث أجل من الصفحة عل قعلىالت فتحت أنا  أغضبتنن ح دروس نشر  رجب ابن رسالة شر

، غت   والحماقات ولاوالتط البذاءات وكّم  ساعتها  ومن  كمية  عل مالحق أبقاش ما  وأدخل ساعة كام  الصفحة عن أغيب طبيغ 

اضات وأمسح الشتايم أمسح أقعد  قاتعلىالت ك ونقاشات، وأرد  بجهل اعت 
ّ
   يروح واحد  وأبل

ّ
كه تانية صفحة من داخل

ّ
 وأبل

   مش فأنا  ثالثة، صفحة من فيدخل
   عندها  والناس ده للكالم وهللا فاضن

د  يعنن
 
ق وسوء الجهل عل َجل

 
ل
ُ
 فشيل طبيغ   غت   الخ

   عاوز  أنتو  المضيون، يقول كما   ده من ده يرتاح دا  عن دا 
  اش تشتمنن

   بس براحتك تمنن
 واسع، الفضاء حن  صف عن بعيد  يعنن

ض أنت    يا  معت 
ض أحن    اعت 

ض ليتك صفحتك، فن ا  تناقش ليتك بعلم، تعت 
 
ا، نقاش   داخل واحد  أل علمي 

 
 مدلس   أنت أمس، مثال

اب
ّ
   يا  ايه مدلس ، الشيخ نص نقلت أنا  عم يا  ، نقلت علشان وكذا  كذ

ه   لم أنا  ماسميتوش، حن   دنا  ابنن
سم 
 
 سميته الل   أنت ،أ

 
َ
، عل تؤثر  ل  ةدبزيا بس ناقله أنا  الل   نفس تنقل وجئت   القضية فاهم مش أنت المعنن

 
   يروح كالمه  أمسح ، أصال

ّ
 من داخل

   بلوك أعمله ، تانية صفحة
ّ

   حساب من يدخل
ن  أغيب ، تاتن  وراه داخلة والناس نقولت حاططل   ألقيه أخش تالته ساعتي 

ق
ّ
   المنشورات سأضع فأنا  كله،  ده القلب ووجع ده الكالم طيب ايه عل تعل

   راحتها  تشتم والناس عندي الن 
 وكما  صفحاتها، فن

   ملء أنام المتنن    قال
   الصبح وأصىح بف   أنام لكن ويختصموا، جّراها  الخلق ويسهل . شواردها  عن جفوتن

 مليانة حن  صف ألف 

   لكده داع   مفيش فارغ، كالم
ب من أسهل عندي لوكالب الحقيقة وأنا  يعنن  الناس الموضوع فبيبف   الظمأ  عل البارد  الماء شر

عل ن    كده  والحاجات مابزعلش وأنا  بت 
 . يعنن

ط هل : س  وفريضة؟ نافلة صالة لكل اإلقامة ُيشت 

ط، مش ه   ط مش ه   شر وط، كفاية  فرض هما  قلنا  احنا  الصالة، لصحة شر وط من وليسا  بشر  اإلقامة إنما  ،الصالة صحة شر

ا، للنافلة ليست    هذه إنما  إقامة، ول  لها  أذان ل  النوافل عموم 
  المكتوبة الخمس الصلوات فن

؟ مالك اإلمام جامعة تقصد  هل شيخ يا  : س  بدت  

   أقصد  أل
   الن 

   وليس تونس فن
   الن 

  دت    فن

 القيام قبل األول الشهادة بعد  اليدين رفع : س
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  ليس سنة ليس األول؟ هد التش بعد  قصدك القيام، قبل األول الشهادة بعد  ايه
 
ا  كان  وإن سنة ا ليس لكن جائز   ُمستحب 

   تسجيالت منع بالش لك يبارك هللا بيقول : س
ن  احنا  علشان تاتن ن  متبهدلي  ن  كأنها   دي ومتشحتفي   عليه تصّحفت بس متشحتفي 

   الحقيقة أنا  و ه ما 
   اإلخوة كانوا   يعنن

   عندي يعنن
   المسجد  فن

   وأنا  أمام   ويعنن
   همعلى وأغضب منهم أزعل يعنن

 ويصالحوتن

   وكده
   ، يسجلوا  وأسيبهم التسجيل من وأمنعهم بعض مع ونهزر  بعض مع ونضحك يعنن

 ألنا اآلن، ليست األمور  أنتك  يعنن

بث أن المقصود 
ُ
ا  ت

 
ا  بث    بخالف ألنا مقصود  فالتسجيل مباشر 

ون كانوا   الذين اإلخوة عل كبت    حرص عندي كان  أنا  الماضن  يحضن

   هذا  وسيلة وكان يتقنوا، أن عندي
ن  وعدم والغياب التساهل باب يفتح كان  ليالتسج ألن الدرس ُيسّجل إل  نظري فن كت 

 الت 

ا   نفع المنهج وهذا  الدرس فاته يغيبها والل   يعاد  ولن واحدة مرة بيقال الدرس هو  لكن  ألحوا  لما  وبعدين الناس من كثت  

  بالتسجيل
ُ
   حاجات عملوا  لما  وبعدين به سمحت

   وكده عتهمن زعلتنن
   نتاوك يعنن

ة  أحوال يعنن   . كثت 

  أكت
ا   كمعلي وأطلنا  أسئلتكم عل أتينا  وقد  القدر  بهذا  فن    هللا شاء إن ونلقاكم كثت  

ا  هللا وجزاكم القادم األسبوع فن  حسن عل خت  

ن  وصحبه وآله محمد  نبينا  عل وبارك وسلم هللا وصل استماعكم  . هوبركات هللا ورحمة كمعلي والسالم أجمعي 

   الدرس نهاية
 عشر  الثاتن

  


